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 احلج  كتاب

 أن أؿمهٝمدوًمهف،  ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أن أؿمٝمدواًمٕم٤معملم،  رب هلل اًمرطمٞمؿ، احلٛمد اًمرمحـ اهلل سمًؿ

 سمٕمهد أُمه٤م اًمهديـ، صمهؿ يهقم إمم يمثهػماً  شمًهٚمٞم ً  أصهح٤مسمف، وؾمهّٚمؿو آًمف وقمغم قمٚمٞمف اهلل صغّم  ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً 

هّل  ؾمهتٛمة٦م وقمنمهيـ رجهرة ؾَمٜم٦َم اعمتقرم اعم٘مدد ىمداُم٦م سمـ أمحد سمـ اهلل قمٌد حمٛمد: أسمق اإلُم٤مم اًمِمٞمخ ومٞم٘مقل اًمٜمٌَّ

 وؾمّٚمؿ- آًمفو قمٚمٞمف اهلل صغّم 

ّل صهغّم  حلدي٨م ُمقاوم٘م٦م سم٤محل٩م وأؾم ه اًمٙمت٤مب هذا اعمّمٜمػ احل٩م، ذيمر يمت٤مب ي٘مقل:  وؾمهّٚمؿ قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 اًمٌه٤مب ههذا يًٛمل ٚمؿاًمٕم أهؾ ُمـ احل٩م، وهمػمه اخلٛمس هذه ُمـ وقمدَّ  (1)شمخس قمغم اإلؾمالم سمٜمل»ىم٤مل:  طمٞمٜم 

 ؾمهٌٞمؾ قمهغم ممه٤م شمهذيمر احل٩م ذم شمٗمٕمؾ اًمتل إُمقر ًمٌٕمض وؿم٤مُماًل  واًمٕمٛمرة ًمٚمح٩م ؿم٤مُماًل  ًمٞمٙمقن اعمٜم٤مؾمؽ سم٤ٌمب

 ذم داظمٚمه٦م اًمٕمٛمرة» احلدي٨م ذم ضم٤مء ًمذًمؽواًمٕم٤مم،  سمٛمٕمٜم٤مه٤م احل٩م ذم داظمٚم٦م اًمٕمٛمرة إن ٟم٘مقل: آؾمتٓمراد، وًمٙمـ

 -(2)شاحل٩م

 ههذا اعمّمهٜمػ سمهدأ اه٤م اًمتل اجلٛمٚم٦م هذه، ُمّرة اًمٕمٛمر ذم واًمٕمٛمرة ٩ماحل جي٥م شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اعمّمٜمػ ي٘مقل

٦م أمجٕم٧م مم٤م واضم٥م، وهذا احل٩م أن إول: أطمٙم٤مم، احلٙمؿ صمالصم٦م قمغم شمِمٛمؾ اًمٙمت٤مب  ضمه٤مءت قمٚمٞمهف، وىمهد إُُمَّ

ّل صغّم  قمـ ُمتقاشمرة ُمتْم٤مومرة إطم٤مدي٨م  ؾىمٌه وقمهال ضمّؾ  ىم٤مل اهلل احل٩م، سمؾ وضمقب ذموؾمّٚمؿ  آًمفو قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ـِ اؾْمَتَٓم٤مَع إًَِمْٞمِف ؾَمٌِٞماًل ﴿ ذًمؽ: ٌَْٞم٧ِم َُم  اًمقضمهقب قمهغم يهدل شقمغم» ىمقًمف إن ، وىم٤مًمقا:(3)﴾َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مُّ اًْم

٦م أمجٕم٧م مم٤م احل٩م، وهذا وضمقب قمغم ذًمؽ ومدل ﴾اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوهللِ﴿ ًمف جي٥م ُمـ ذيمر إذا وظم٤مص٦م  قمٚمٞمف- إُُمَّ

 ضمه٤مءت واضمٌه٦م، وىمهد اًمٕمٛمهرة أن واًمٕمٛمهرة، أي احله٩م جي٥م شمٕم٤ممم: اهلل محفر اًمِمٞمخ ىمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

ّل صغّم  قمـ يمثػمة أطم٤مدي٨م  سم٢مؾمهٜم٤مد اًمؽمُمذي قمٜمد رزيـ أيب طمدي٨م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمرة: وضمقب ذم وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  أن طمًـ  داًمٕمٛمهرة، وىمه وضمهقب قمغم ذًمؽ ، ومدل(4)شواقمتٛمر أسمٞمؽ قمـ طم٩م»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

                                                 

 (-31صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 ( سمٜمحقه-1218صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 .97آل قمٛمران:  (3)

 (-3127(- صحٞمح اجل٤مُمع )939صحٞمح- اًمؽمُمذي ) (4)
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 ذم دظمٚمه٧م ىمهد اًمٕمٛمهرة أن قمـ ضم٤مء وُم٤م، ,واضم٦ٌم  اًمٕمٛمرة أن أي , اعمٕمٜمك هذا قمغم شمدل يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت

 اإلؾمهالم طمج٦م قمـ دمزئف احل٤مل هذه ذم وم٢مهن٤م وٟمحقه يمتٛمتع قمٛمرة ُمع سمح٩م أشمك ُمـ أن قمغم يدل هذا وم٢من احل٩م:

 وقمٛمرشمف-

شمٙمهراره،  جيه٥م وٓ ُمهّرة جيه٥م إٟم  احل٩م نأ أي ُمرة: اًمٕمٛمر ذم اعمّمٜمػ: ىمقل اجلٛمٚم٦م هذه ذم اًمث٤مًم٨م إُمر

ّل صغّم  قمـ ضم٤مء وىمد  ومٌهلّم  (1)شًمقضم٧ٌم ىمٚمتٝم٤م اهلل؟ ىم٤مل: ًمق رؾمقل ي٤م قم٤مم يمؾ أذم ؾُمةؾ: أٟمف» وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم   وىمهع إذا شمٙمهراره جي٥م واطمدة، وٓ ُمّرة هق إٟم  اًمٕمٛمر ذم احل٩م ُمـ اًمقاضم٥م أن وؾمّٚمؿ آًمفو قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ًمف- ُمٗمًد وضمقد همػم ُمـ ًمنموـمف ُمًتقومًٞم٤م اعمّرة هذه ذم

 اًمِمهٞمخ يهتٙمٚمؿ ؾمهٌٞماًل، سمهدأ إًمٞمهف اؾمتٓم٤مع إذا احلرّ  اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعمًٚمؿ قمغم شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اعمّمٜمػ ي٘مقل

 ذوط ُمهـ يمٚمٝمه٤م اًمنمهوط ذوط، وههذه ؾمهت٦م هٜمه٤م اعمّمٜمػ ومذيمر احل٩م وضمقب ذوط قمـ شمٕم٤ممم اهلل رمحف

 وضمهقد وههق اًمًه٤مدس ذًمهؽ سمٕمهد أحلهؼ وآؾمتٓم٤مقم٦م، صمؿ واحلري٦م واًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ اإلؾمالم اًمقضمقب، وهق

 ٓ وم٢مٟمهف اًمًهت٦م اًمنمهوط ههذه ُمهـ واطمد اٟمتٗمك وضمقب، إذا ذوط يمٚمٝم٤م اًمًت٦م اًمنموط ومٝمذه، ًمٚمٛمرأة اعمحرم

 ههل ذوط ههل ذوط أرسمٕمه٦م ُمٜمٝمه٤م اًمًهت٦م اًمنمهوط اًمنمط، وههذه هذا طم٘مف ذم اٟمتٗمك ُمـ قمغم احل٩م جي٥م

 ذوط يمٚمٝمه٤م اًمًهت٦م ههذه صهح٦م، إذاً  ذـمه٤م مهه٤م ذـمه٤من إرسمٕمه٦م ههذه وُمـ، ٤مً ُمٕم وإضمزاء وضمقب ذوط

 صهح٦م، إذاً  ذوط مهه٤م اصمٜمه٤من إرسمٕم٦م هذه ُمـووإضمزاء،  وضمقب هل ذوط أرسمٕم٦م اًمًت٦م هذه ُمـو وضمقب:

 ًمٕمٙمس- ٓ ووضمقب إضمزاء ذط هق صح٦م ذط ومٙمؾ

، اعمًهٚمؿ قمهغم اًمِمهٞمخ: ىمهقل ذم ُمًهٚمً   يٙمهقن وههق أن اًمنمهوط هذه أول وهق اًمًت٦م اًمنموط اذه ٟمٌدأ

 قمهغم ًمٚمدًٓمه٦م صح٦م ذط أٟمف سمذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء يٙمتٗمل اًمّمح٦م، وًمذًمؽو وآؾمتجزاء ًمٚمقضمقب ذط اإلؾمالمو

 ُمٜمهف شمّمهح وٓ قمٚمٞمهف دمه٥م ٓ اًمٙمه٤مومر إن اًمٕمٚمؿ: أهؾ ىمقل ىمٚمٞمؾ، وُمٕمٜمك ىمٌؾ ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًم٘مٞمقد ُمـ سمٕمده ُم٤م

٤ًٌم ًمٞمس أٟمف قمغم يدل ٓ اإلؾمالم: طمج٦م  يهقم اًمٕم٘مه٤مب طمٞمه٨م ُمهـ خمه٤مـمٌقن اًمٙمٗم٤مر إٟم ونميٕم٦م، اًم سمٗمروع خم٤مـم

اًمهدٟمٞم٤م،  ذم احلٙمهؿ سم٤مقمتٌه٤مر أي ُمٜمهف يّمهح ٓو قمٚمٞمهف جي٥م ٓ إٟمف ىمقرؿ وأصقر٤م، وإٟم  اًمنميٕم٦م سمٗمروع اًم٘مٞم٤مُم٦م

 قمٚمٞمهف جيه٥م صحٞمح، سمؾ همػم طمجف إن ومٜم٘مقل: أؾمٚمؿ صمؿ يمٗمره طم٤مل طم٩م يم٤مومًرا أن ُم٤ًمئؾ، ومٚمق ذًمؽ قمغم ويٜمٌٜمل

                                                 

 (-1337صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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 ذًمهؽ سمٕمهد صمؿ يمٗمره طم٤مل سم٤محل٩م حيرم يم٠من يمٗمره طم٤مل احل٩م أومٕم٤مل سمٕمض ُمٜمف وىمع ىمد إٟمف ٜم٤م:ىمٚم ًمق ُمثٚمفوإقم٤مدشمف، 

 أٟمهف اًمث٤مين: إؾمالُمف، اًمنمط طم٤مل يم٤مُماًل  طمجف يٙمقن أن قمٚمٞمف جي٥م جمزئ، سمؾ همػم إٟمف ومٜم٘مقل: إطمراُمف سمٕمد يًٚمؿ

 طمجهف يّمهح ٓ إٟمهف ٟم٘مقل: قمٜمدُم٤موسم٤مًمٙمٚمٞم٦م،  طمجف يّمح ٓ اعمجٜمقن وم٢من ذًمؽ قمغم قم٤مىماًل، وسمٜم٤مء يٙمقن أن ٓسمد

 أي ذم وىمتٝمه٤م ذم قم٤مىماًل  يم٤من قم٤مىماًل، وم٢من يٙمقن أن إٓ وهق اإلطمرام اًمٜمٞم٦م قم٘مده يّمح ٓ أوًٓ  ٟم٘مقل: وم٢مٟمٜم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م

ا يٙمهـ مل ومه٢من، سمٕمرومه٦م سمه٤مًمقىمق  اًمٕمؼمة إن ومٜم٘مقل: ذًمؽ سمٕمد قم٘مٚمف وم٘مد صمؿ اإلطمرام وىم٧م ًً  طمه٤مل قم٘مٚمهف طمه٤م

 يّمهح اًمٜمه٤مئؿ ومه٢من اًمٜم٤مئؿ: سمخال  اعمجٜمقن وىمق  يّمح ٓ، صحٞمح همػم طمجف إن ٟم٘مقل: وم٢مٟمٜم٤م سمٕمروم٦م اًمقىمق 

 ههذا وذم، سم٤مًمٜمه٤مئؿ يٚمح٘مقٟمف وشم٤مرة سم٤معمجٜمقن يٚمح٘مقٟمف شم٤مرة قمٚمٞمٝمؿ اهلل رمح٦م وم٘مٝم٤مئٜم٤م وم٢من قمٚمٞمف اعمٖمٛمك أُم٤م، ووىمقومف

 قمغم وسمٜم٤مء، وىمقومف يّمح ٓ قمٚمٞمف اعمٖمٛمك إن وي٘مقًمقن: سم٤معمجٜمقن قمٚمٞمف اعمٖمٛمك يٚمح٘مقن احل٩م سم٤مب ذم أقمٜمل اًم٤ٌمب

 جيه٥م , ومٞمٝم٤م قمروم٦م يقم أوىم٤مت ُمـ أّي٤م يٗمؼ ومل وٟمحقه سم٢مهم ء أو سمجٜمقن قم٘مٚمف وم٘مد صمؿ سم٤محل٩م أطمرم ُمـ ٢منوم ذًمؽ

 إطمّم٤مر حتٚمؾ يتحٚمؾ أن إُم٤م وهق، صحٞمح همػم طمجف ٟم٘مقل: وم٢مٟمٜم٤م , قمروم٦م ذم ًمٙمل يٙمقن ىمد وىمػ ومٞمٝم٤م ٟم٘مقل أن

 -وضمؾ قمز اهلل سمٛمِمٞمة٦م ُمٕمٜم٤م وؾمٞمٛمران ضمقاز حتٚمؾ يتحٚمؾ أن وأ

 ٓ وذط إضمهزاء وضمهقب ذط وههق احله٩م ذوط ُمـ اًمث٤مًم٨م اًمنمط هق وهذا، ٤ٌمًمغاًم اعمّمٜمػ: ي٘مقل

ٌّٞمٜم٤م»ىم٤مل:  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم عم٤م طمجف يّمح اًم٤ٌمًمغ همػم وم٢من، صح٦م ذط  اًمّمهٌٞم٤من قمهـ ًم

 قم٘مهده يّمهح ومال، وًمٞمف سم٢مذن ُمنموط طمجف وًمٙمـ، طمجف يّمح اًم٤ٌمًمغ همػم أن قمغم ذًمؽ ومدل (1)شقمٜمٝمؿ ورُمٞمٜم٤م

 اًمٜمٞمه٦م يٕم٘مد وإٟم  ًمف ٟمٞم٦م ٓ اًمتٛمٞمٞمز دون يم٤من ُمـ إذ، ممٞمًزا يم٤من إن اًمٜمٞم٦م سمٕم٘مد وًمٞمف ًمف ي٠مذن أن ٓسمد سمؾ، هوطمد ًمٚمٜمٞم٦م

 سمٜمٞمه٦م قمٜمهف وًمٞمهف يٕم٘مهد أن إُمه٤م أُمران: ومٞمف يّمح وم٢مٟمف اًمٌٚمقغ: دون ُم٤م إمم ومقق ومٛمـ ممٞمًزا يم٤من ُمـ وأُم٤م، وًمٞمف قمٜمف

 اُمف-إطمر يّمح ٓ وم٢مٟمف وإٓ، وًمٞمف سم٢مذن يٜمقي أن وإُم٤م اإلطمرام

 قمٚمٞمهف جيه٥م ٓ احلهر همهػم إذ، طمًرا يٙمقن أن سمد ٓ أٟمف احل٩م ذوط ُمـ اًمراسمع اًمنمط هق وهذا، ىم٤مل: احلر

 ٓ , اًم٘مهـ وههق , احلهر وهمػم، اعم٤مل يٛمٚمؽ ُمـ ا٤م خي٤مـم٥م إٟم  اعم٤مًمٞم٦م واًمٕم٤ٌمدات، ُم٤مًمٞم٦م قم٤ٌمدة احل٩م ٕن، احل٩م

 قمٌه٤مدة احله٩م ٕن يمه٤محل٩م اعمه٤مل ُمٕمٜمهك ومٞمٝم٤م اًمتلو أ اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات وم٢من وًمذًمؽ، ًمًٞمده يمٚمف وم ًمف ُم٤مٓ: يٛمٚمؽ

                                                 

(، ووٕمٗمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل يم  ذم صحٞمح ووٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف 3938صحٞمح ُمًٚمؿ، وإٟم  رواه اسمـ ُم٤مضمف )مل أقمثر قمٚمٞمف ذم  (1)

 (-59(، واٟمٔمر طمج٦م اًمٜمٌَّّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ًمف أيًْم٤م )ص3938)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 4 

 يّمهح ٓ متٚمٙمهف: واًمٕمٌهد يّمهح ممـ اًمِمخص يٙمقن أن اعم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات هذه ذم يِمؽمط وم٢مٟمف ُمًٕم٤م: وسمدٟمٞم٦م ُم٤مًمٞم٦م

 سمه ل ههق وإٟمه  سم ًمف شمٕمٌد ُم٤م ٕٟمف، ومٕمٚمف إن ُمٜمف جيزئ وٓ احل٩م قمٚمٞمف جي٥م ومٜم٘مقل: إٟمف ٓ ًمًٞمده ُم٤مًمف إٟم و متٚمٙمف

 طمجه٦م قمهـ جمهزئ همهػم ًمٙمٜمهف صحٞمح طمجف إن ومٜم٘مقل: اقمت٤مىمف ىمٌؾ قمٌقديتف طم٤مل اًمٕمٌد طم٩م ًمق قل:ومٜم٘م، ؾمٞمده

 ًمٜمٗمًهف اًمٕمٌهد سمه ل وضمهّؾ  قمهزّ  اهلل ومال سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمت٘مرب إمم ُم٤مًمٞم٦م قم٤ٌمدة احل٩م ذم ذًمؽ أن واًم٥ًٌم، اإلؾمالم

 ًمٚمتٛمٚمؽ- أهال ًمٞمس واًمٕمٌد

 يم٤من ومٛمـ، وم٘مط وضمقب ذط هق إٟم  اًمنمط ؾمٌٞماًل، وهذا إًمٞمف اؾمتٓم٤مع إذا اًمِمٞمخ: ي٘مقل اخل٤مُمس اًمنمط

 طمجه٦م قمهـ وجمهزئ صهحٞمح طمجهف إن ومٜم٘مهقل: وىمدرشمهف اؾمهتٓم٤مقمتف قمهدم ُمع ومح٩م ىم٤مدر وهمػم ُمًتٓمٞمع همػم

 ذم وآؾمهتٓم٤مقم٦م، اؾمهتٓم٤مقمتف ًمٕمهدم شمه٠مظمػمهو سمؽميمهف يٕمذر أي وم٘مط ًمٚمقضمقب ذط آؾمتٓم٤مقم٦م وإٟم ، اإلؾمالم

، سمهدن أقمه ل ومٞمٝم٤م قم٤ٌمدة احل٩م ومألن اًمٌدٟمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م ٤موم٠مُم، ُم٤مًمٞم٦م واؾمتٓم٤مقم٦م سمدٟمٞم٦م اؾمتٓم٤مقم٦م ٟمققم٤من: هل احل٩م

ّل صغّم  سملم وىمد  وم٢مهنه٤م اًمٌدٟمٞمه٦م إومٕمه٤مل ُمهـ رء قمهـ قمه٤مضمًزا يم٤من ُمـ أن يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ويٗمّمهٚمٝم٤م ؾمهٞم٠مي يمه  ُم٤مًمٞمه٦م اؾمهتٓم٤مقم٦م إهنه٤م ٟم٘مهقل: ويمهذًمؽ، همػمه وذم اًمّمقم وذم اًمّّمالة ذم يم  قمٜمف شمً٘مط

ٌَْٚمهف وُمهـ اعمّمهٜمػ أورد وإٟمه ، ىمٚمٞمهؾ سمٕمد اعمّمٜمػ  يهذيمروا ومل وم٘مهط: اعم٤مًمٞمه٦م آؾمهتٓم٤مقم٦م ىمٞمهدَ  سمٕمهده وُمهـ ىَم

 ومه٢مٟم  سمٌدٟمهف يًهتٓمع مل ُمهـ أٟمف ومقاوح، اًمٌدٟمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م ىمْمٞم٦م وهل وسمّٞمٜم٦م واوح٦م ٕهن٤م اًمٌدٟمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م

ّل صغّم  اخلثٕمٛمٞم٦م اعمرأة شمٚمؽ ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ، احل٩م قمٜمف يً٘مط  أيب أدريمه٧م احله٩م ومريْمه٦م إن ّٚمؿوؾم قمٚمٞمف اهلل ًمٚمٜمٌَّ

 طمجهل» روايه٦م وذم (1)شقمٜمهف ٟمٕمهؿ، طمجهل»أيب؟ ىمه٤مل:  قمهـ أومه٠مطم٩م اًمراطمٚمه٦م قمهغم يًهت٘مٞمؿ ٓ يمٌهػًما ؿمٞمًخ٤م

 ههق آؾمهتٓم٤مقم٦م: ُمهـ اًمثه٤مين إُمهر، احله٩م قمٜمف يً٘مط وم٢مٟمف سمٌدٟمف اًم٘م٤مدر همػم أن قمغم ذًمؽ ومدل، (2)شواقمتٛمري

                                                 

 (-1853صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

احلدي٨م اًمث٤مين: ىم٤مل : )(156. 3ٟمّم٥م اًمراي٦م )ف اهلل ذم مل أقمثر قمغم ذيمر آقمت ر ذم طمدي٨م اخلثٕمٛمٞم٦م، وىم٤مل احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل رمح (2)

اعمّمٜمػ: صمؿ فم٤مهر اعمذه٥م أن احل٩م ي٘مع قمـ اعمحجقج قمٜمف، وسمذًمؽ شمِمٝمد إظم٤ٌمر اًمقاردة ذم اًم٤ٌمب، حلدي٨م اخلثٕمٛمٞم٦م، وم٢مٟمف قمٚمٞمف 

 ًّ يمر آقمت ر، أظمرضمف ىمٚم٧م: هذا وهؿ ُمـ اعمّمٜمػ، وم٢من طمدي٨م اخلثٕمٛمٞم٦م ًمٞمس ومٞمف ذ( طمجل قمـ أسمٞمؽ واقمتٛمري)الم، ىم٤مل ومٞمف: اًم

 (-إئٛم٦م اًمًت٦م ذم يمتٌٝمؿ

ؿ، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، إن أيب ؿمٞمخ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  ٌّل قمـ أيب رزيـ اًمٕم٘مٞمكم، أٟمف أشمك اًمٜمَّ( 939ىمٚم٧م: وًمٙمـ ذم طمدي٨م اًمؽمُمذي )

 (-3127(- صحٞمح اجل٤مُمع )طم٩م قمـ أسمٞمؽ واقمتٛمر)يمٌػم ٓ يًتٓمٞمع احل٩م، وٓ اًمٕمٛمرة، وٓ اًمٔمٕمـ، ىم٤مل: 
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ًٌه٤م سمٙمقٟمهف اًمتٕمٌهػم، سمآًمتٝمه٤م وراطمٚم٦م زاًدا جيد أن ل: وهقاعمّمٜمػ، وم٘م٤م سمف قمّرومف اًمذي وهق سم٤معم٤مل آؾمتٓم٤مقم٦م  واضم

ّل صغّم  قمـ ضم٤مء عم٤م اعمقاومؼ هق هذا واًمراطمٚم٦م ًمٚمزاد هّل  أن وطمًهٜمف اًمؽمُمهذي روى وم٘مهد وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ اًمٜمٌَّ

 يمته٤مب ذم داود أسمهق ورواه (1)شوراطمٚمه٦م زاداً  جيهد أن»ىم٤مل:  احل٩م ذم آؾمتٓم٤مقم٦م قمـ ؾُمةؾ وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم 

 ُمهـ أورد إٟم  اعمراؾمٞمؾ يمت٤مسمف ذم داود أسم٤م أن ٟمٕمٚمؿ ، وٟمحـ(2)صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد ُمرؾماًل  احلًـ طمدي٨م ُمـ اعمراؾمٞمؾ

سم٤مجلٛمٚمه٦م،  اًمٗم٘مٝمه٤مء قمٛمؾ قمٚمٞمف مم٤م احلدي٨م هذا يٙمقن أن إول: اًمنمط، ذـملم اؾمتقرم ُم٤م اعمرؾمٚم٦م إطم٤مدي٨م

 ذم إًمٞمهف أؾمهٜمده ُمهـ إمم صهحٞمًح٤م يٕمٜمهل إؾمٜم٤مده ومٞمٙمقن، ًمالطمتج٤مج ص٤محل٤ًم أو ُم٘م٤مرسًم٤م يٙمقن أٟمف اًمث٤مين واًمنمط

ٜمَـ ًمٙمت٤مب ُمتٛمؿ هق اعمراؾمٞمؾ يمت٤مب وم٢من وًمذًمؽ، اًمٖم٤مًم٥م ًُّ  ُمه٤م أن ُمٙمه٦م ٕهؾ رؾم٤مًمتف ذم داود أسمق ذيمر وىمد، اًم

ٜمَـ يمت٤مب ذم أورده ًُّ  ُمهـ سمهدًءا وُمِمهٝمقر واوهح اًمٕمٚمهؿ أههؾ يمهالم أن وٟمٕمٚمؿ، ًمالطمتج٤مج أي ص٤مًمح وم٢مٟمف اًم

 ُمهـ سمٙمثهػم آطمتجه٤مج ُمهـ سمهد ٓ سمهؾ، سمف حيت٩م ٓ ُمرؾمؾ طمدي٨م يمؾ ًمٞمس أٟمف إئٛم٦م ُمـ سمٕمده وُمـ اًمِم٤مومٕمل

 احلًهـ أن روى داود أسمه٤م أن وم٤معم٘مّمهقد، اًمٙمته٤مب ههذا داود أسمهق قمٚمٞمهف سمٜمهك اًمذي وهذا، اعمرؾمٚم٦م إطم٤مدي٨م

                                                 

 (-94.1(- وٕمٞمػ اًمؽمُمذي )813وٕمٞمػ- اًمؽمُمذي ) (1)

، أوػ إمم ذًمؽ  "اإلُم٤مم" ( ُمثٚمف قمـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم3.19) لوٟم٘مؾ اًمزيٚمٕم(: )167.4وىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم اإلرواء )

٤مُم٦م ًمٞم٧ًم جمٛمٚم٦م، ومال قم٦م اًمٙمريٛم٦م ىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: ٓ يث٧ٌم احلدي٨م اًمذى ومٞمف اًمزاد واًمراطمٚم٦م ، وأي " (:3.399) يومتح اًم٤ٌمر ُم٤م ذم

 -"شمٗمت٘مر إمم سمٞم٤من، ويم٠مٟمف يمٚمػ يمؾ ُمًتٓمٞمع ىمدره سم ل أو سمدن

 "سمٕمد هده إي٤مه٤م:  "ذح اًمٕمٛمدة  " وئمٝمر أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل يٕمط هذه إطم٤مدي٨م واًمٓمرق طم٘مٝم٤م ُمـ اًمٜمٔمر واًمٜم٘مد وم٘م٤مل ذم

شمٚمؽ اًمٓمرق  وم٢مٟمف ًمٞمس ذم "شمدل قمغم أن ُمٜم٤مط اًمقضمقب اًمزاد واًمراطمٚم٦م ---  :ومٝمذه إطم٤مدي٨م ُمًٜمدة ُمـ ـمرق طم٤ًمن وُمرؾمٚم٦م وُمقىمقوم٦م

 (- اٟمتٝمك يمالم اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع-ُم٤م هق طمًـ، سمؾ وٓ وٕمٞمػ ُمٜمجؼم، ومتٜمٌف

 (-133اعمراؾمٞمؾ ٕيب داود ) (2)

، أوػ إمم ذًمؽ  "اإلُم٤مم" اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم ( ُمثٚمف قمـ3.19) لوٟم٘مؾ اًمزيٚمٕم(: )167.4ىم٤مل اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم اإلرواء )

٤مُم٦م ًمٞم٧ًم جمٛمٚم٦م، ومال قمىم٤مل اسمـ اعمٜمذر: ٓ يث٧ٌم احلدي٨م اًمذى ومٞمف اًمزاد واًمراطمٚم٦م ، وأي٦م اًمٙمريٛم٦م  " (:3.399) يومتح اًم٤ٌمر ُم٤م ذم

 -"شمٗمت٘مر إمم سمٞم٤من، ويم٠مٟمف يمٚمػ يمؾ ُمًتٓمٞمع ىمدره سم ل أو سمدن

 "سمٕمد هده إي٤مه٤م:  "ذح اًمٕمٛمدة  " يٕمط هذه إطم٤مدي٨م واًمٓمرق طم٘مٝم٤م ُمـ اًمٜمٔمر واًمٜم٘مد وم٘م٤مل ذموئمٝمر أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل 

شمٚمؽ اًمٓمرق  ذموم٢مٟمف ًمٞمس  "شمدل قمغم أن ُمٜم٤مط اًمقضمقب اًمزاد واًمراطمٚم٦م ---  :ومٝمذه إطم٤مدي٨م ُمًٜمدة ُمـ ـمرق طم٤ًمن وُمرؾمٚم٦م وُمقىمقوم٦م

 (-ُم٤م هق طمًـ، سمؾ وٓ وٕمٞمػ ُمٜمجؼم، ومتٜمٌف
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ّل صغّم  ىم٤مل: إن اًمٌٍمي  وًمهذًمؽ، واًمراطمٚمه٦م اًمهزاد وم٘م٤مل: هل سم٤محل٩م آؾمتٓم٤مقم٦م قمـ ؾُمةؾ وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 سم٢مؾمٜم٤مده٤م سم٠مس ٓ أطم٤مدي٨م واًمراطمٚم٦م سم٤مًمزاد ُمٕمٚم٘م٦م آؾمتٓم٤مقم٦م دمٕمؾ اًمتل إطم٤مدي٨م إن اًمديـ: شم٘مل ىم٤مل اًمِمٞمخ

 قمٜمهد ومٜم٘مهػ ودًمٞمٚمٝمه٤م اجلٛمٚمه٦م ههذه أصهؾ أن قمرومٜمه٤م إذا ـمٞمه٥م، إُمهر هذا قمغم يدل جمٛمققمٝم٤م أن قمغم يدل مم٤م

 اًمهذي اًمٓمٕمه٤مم ههق اًمهزاد، وراطمٚم٦م زاًدا جيد أن اعم٤مًمٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م أي هق "شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، ي٘مقل

 سمآًمه٦م اًمراطمٚمه٦م، اعم٘مّمهقد سمآًمه٦م أي سمآًمتٝمه٤م ىمقًمهف:، قمٚمٞمف يريم٥م اًمذي اعمريمقب هل وي٠ميمٚمف، وراطمٚم٦م اعمرء يتٜم٤موًمف

 عمه٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ ي٘مقل وًمذًمؽ، أُمقر ُمـ سمذًمؽ يتٕمٚمؼ وُم٤م ُمثاًل  يم٤مًمنج قمٚمٞمف يريم٥م ُم٤م يٙمقن مم٤م يمؾ هق اًمراطمٚم٦م

 أًمه٦م ٟمهقع ذم خيتٚمٗمهقن اًمٜمه٤مس ٕنضمًدا،  ُمٝمؿ اًم٘مٞمد عمثٚمف، وهذا اًمّم٤محل٦م سمآًمتٝم٤م قن:ي٘مقًم سمآًمتٝم٤م يمٚمٛم٦م يقردون

 ٓ ىمهد اًمٜم٤مس وسمٕمض، وٟمحقه وسمؼمّ  سمٓمػمان ختتٚمػ إن عمٙم٦م اًمقصقل وؾم٤مئؾ وم٢من وًمذًمؽ، قمٚمٞمٝم٤م يريمٌقن اًمتل

 سمآًمتٝم٤م- اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مقل ذًمؽ ومٞمٚمحؼ سمف: ُمتٕمٚم٘م٦م ًمٔمرو  أو سمٌدٟمف اًمؼم يٜم٤مؾمٌف

 ههذه أن واحل٘مٞم٘مه٦م، سمهآًمتٝم  أي سمآًمتٝمه٤م سم٘مقًمهف اًمتثٜمٞم٦م ومٞمٝم٤م ضم٤مء (1)إطمٙم٤مم قمٛمدة ٟمًخ ٕمضسم أن ُم٠ًمًم٦م هٜم٤م

 اًمتثٜمٞمه٦م أورد وإٟمه ، وهمهػمه اعمٜمتٝمهك ذم يم  اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذيمره عم٤م ُمقاوم٘م٦م هل وإٟم ، اًمٜم٤ًمخ ُمـ ظمٓم٠م اًمتًٛمٞم٦م

 أن جيه٥م وم٢مٟمهف حته٩مأن  أرادت إذا ةاعمرأ إن ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا وم٢مهنؿ، ًمٚمٛمرأة اعمحرم ًمنمط أو حلٙمؿ ِذيْمِره سمٕمد هٜم٤مك

 اًمٜمًه٤مخ سمٕمهض جيٕمهؾ ممه٤م ههذا وًمذًمؽ، وعمحرُمٝم٤م ر٤م أي سمآًمتٝم : واًمراطمٚم٦م اًمزاد سمقضمقد ُمًتٓمٞمٕم٦م هل شمٙمقن

 ُمهـ ومٞمٝمه٤م اجلٛمٚمه٦م ههذه، وم٘مط سمآًمتٝم٤م هق إٟم  هٜم٤م اعمقرد وم٢من وإٓ، آظمر عمتـ ُمتـ قم٤ٌمرة ُمـ ذهٜمف يٜمت٘مؾ اعمت٠مظمريـ

 قمٜمده٤م- ٟم٘مػ أن  سمدٓ اًمتل اعم٤ًمئؾ ُمـ قمدد اعم٤ًمئؾ

 ويٜمٌٜمهل، واًمراطمٚمه٦م اًمزاد رذا ُم٤مًمًٙم٤م يٙمقن أٟمف ُمٕمٜم٤مه٤م وراطمٚم٦م: زاًدا جيد أن اعمّمٜمػ ىمقل أن إومم اعم٠ًمًم٦م

 يٚمزُمهف ومٝمهؾ اًمًهٗمر: ُم١مٟمه٦م ًمهف وه٧ٌم أو ًمف أهدي٧م وإٟم  ر٤م ُم٤مًمًٙم٤م يٙمـ مل ًمق إٟمف ي٘مقًمقن: اًمٗم٘مٝم٤مء أن ذًمؽ قمغم

 ٓ واعمٜمَّه٦م ُمٜمَّه٦م ذًمهؽ ذم ٕن، اًمّمهدىم٦م وٓ اردي٦م ىمٌقل يٚمزُمف ٓ قل:احل٩م؟ ٟم٘م قمٚمٞمف وضم٥م طمٞمٜمةذ ومٞمٙمقن ىمٌقر٤م

 ُمهر وىمهد، اسمتهداء اًم٘مٌقل يٚمزُمف ٓ وًمٙمـ، احل٩م يٚمزُمف طمٞمٜمةذ طم٤مضمتف قمـ وومْمؾ اعم٤مَل  ىَمٌَِؾ  إن ًمٙمـ، ىمٌقر٤م يٚمزم

 ويِمهٛمؾ ٤مهديـاعمج يِمٛمؾ اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اعمٍم  إن ي٘مقًمقن: شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمزيم٤مة يمت٤مب ذم ُمٕمٜم٤م

                                                 

 ف اهلل ي٘مّمد )قمٛمدة اًمٗم٘مف(-ًمٕمؾ اًمِم٤مرح طمٗمٔم (1)
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 وٓ هٌه٦م وٓ هدي٦م ي٘مٌؾ أن يٚمزُمف ومال، (1)شاهلل ؾمٌٞمؾ ذم احل٩م»ىم٤مل:  أٟمف قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م واعمٕمتٛمريـ احلج٤مج

 ُم٠ًمًم٦م- هذه، احل٩م يٚمزُمف طمٞمٜمةذ طم٤مضمتف قمـ ىمٌٚمٝم٤م اًمتل اًمزيم٤مة شمٚمؽ وومْمٚم٧م ىمٌٚمٝم٤م إن ًمٙمـ، صدىم٦م وٓ زيم٤مة

 يٙمتًه٥م أن يٚمزُمهف ٓ ي٘مقًمهقن: اًمٗم٘مٝمه٤مء أن ره٤م ُم٤مًمًٙمه٤م ٙمهقني أن سمد ٓ إٟمف ىمقًمٜم٤م: قمغم اعمٌٜمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

 إوائؾ يم٤من وىمد اًمٓمريؼ ذم يٕمٛمؾ سم٠من اعم٤مل يٙمت٥ًم ذه٤مسمف ذمو يذه٥م أن قمغم ىم٤مدًرا يم٤من اُمرًئ  أن ومٚمق، ًمٚمح٩م

ًٓ  يٙمتًٌقن ومٞمٝم٤م يٕمٛمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م يٛمرون ىمري٦م ويمؾ اًم٘مرى قمغم ويٛمرون دورهؿ خيرضمقن ُمـ ىمري٥م قمٝمد إمم  ُمه٤م

 ٓ وم٢مٟمهف ـمري٘مهف ذم يٙمتًه٥م وأن آيمتًه٤مب قمهغم سمٌدٟمهف ىم٤مدًرا يم٤من إن ي٘مقًمقن: احل٩م، اًمٗم٘مٝم٤مء ممإ سمف يتزودون

 أو ُمثاًل  اًمٓمريؼ ذم سمٕمد ومٞم  ر٤م وم٤مٓيمت٤ًمب، ر٤م ُم٤مًمٙم٤مً  يٙمقن أن، سمٛمٚمٙمٝم٤م اًمٕمؼمة واًمراطمٚم٦م اًمزاد ٕن، احل٩م يٚمزُمف

ًٌه٤م يٙمهقن إٟم  اخلٓم٤مب وٕن، ٕمٜمكاعم طمٞم٨م ُمـ اًمٜمص فم٤مهر قمٜمد وىمقوًم٤م سمالزم ًمٞمس ُم٤مًمًٙم٤م ًمٞمٙمقن ي٘مٌٚمٝم٤م أن  واضم

 أن ُمٕمٜمهك إن أن جيهد، وىمٚمٜمه٤م: اًمِمٞمخ: ىمقل ُمٌٜمٞم٦م ُمـ ُم٠ًمًم٦م هذه، احل٤مل إًمٞمف ي١مول ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ٓ اعمٚمؽ وىم٧م ذم

 اجلٛمٚم٦م- هذه قمـ خترضم٤من صقرشملم ذًمؽ قمغم وسمٜمٞمٜم٤م، ُم٤مًمًٙم٤م يٙمقن أن سمد أٟمف ٓ جيد:

 ههق إٟم  اجلٛمٚم٦م اذه اعمخ٤مـم٥مأن  سمآًمتٝم٤م: وراطمٚم٦م زاًدا جيد أن اعمّمٜمػ ىمقل اعم٠ًمًم٦م هذه قمغم يٜمٌٜمل أيًْم٤م مم٤م

أن  ًمهف ُيِمؽمط اًمذي هق وم٢مٟمف ىمٍم ُم٤ًموم٦م ُمٙم٦م وسملم سمٞمٜمف يم٤مٟم٧م ُمـ إن ي٘مقًمقن: وًمذًمؽ، ُمٙم٦م قمـ سمٕمٞمدا يم٤من ُمـ

يمٛمهـ يمه٤من دون  اًم٘مٍمه ُمًه٤موم٦م دون وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف أو ُمٙم٦م ذم ؾم٤ميمٜم٤ًم يم٤من ُمـ وأُم٤م، واًمراطمٚم٦م ًمٚمزاد واضمًدا يٙمقن

 أن إٓ، وم٘مط اًمٌدٟمٞم٦م سم٤مًم٘مدرة طمٞمٜمةذ يٙمتٗمك ر٤م، وإٟم  ُم٤مًمًٙم٤م يٙمـ مل وإن احل٩م قمٚمٞمف جي٥م ٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمفقمًٗم٤من و

 ر٤م- واًمراطمٚم٦م اًمزاد حتْمػم يٚمزُمف ومحٞمٜمةذ اعمٌم قمـ قم٤مضمًزا يٙمقن

 يٙمتٗمهك وإٟمه  قمٞمهٜمٝم  وضمهقد يٚمزم ٓ وراطمٚم٦م: زاد جيدأن  اعمّمٜمػ ىمقل ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه قمٜمد إظمػم إُمر

 واًمراطمٚم٦م- اًمزاد سمف حيّمؾ عم٤م واضمًدا يٙمقنأن  أي، واًمراطمٚم٦م اًمزاد سمف يِمؽمى اًمذي عم٤ملا سمقضمقد

 شمٙمقنأن  سمد ٓ أٟمف شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، وهق اجلٛمٚم٦م وهذه، عمثٚمف يّمٚمح مم٤م اهلل: رمحف اعمّمٜمػ ي٘مقل صمؿ

ومٞمف:  قمٚمٞمف احل٩م ضمقبًمق ذـًم٤م شمٙمقن اًمِمخص يٛمٚمٙمٝم٤م وراطمٚم٦م زاد يمؾ وًمٞمس، عمثٚمف يّمٚمح مم٤م واًمراطمٚم٦م اًمزاد

 سمقاطمد ٟم٘مٞمده وم٢مٟمٜم٤م وصٗمف اًمنمع أـمٚمؼ ُم٤م دائً  ٟمٙمرره٤م أن ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م ومٞمف، وٟمحـ اًمٜم٤مس سمف خيتٚمػ مم٤م هذا وم٢من

 اًمهٜمص ههذا سمهف ٟم٘مٞمد ؿمٞمًة٤م ٟمجد مل وم٢من، واًمراطمٚم٦م اًمزاد طمد هق ُم٤م ًمٜم٤م يٌلم ذقمل سمدًمٞمؾ ٟم٘مٞمده أن إُم٤م صمالث: ُمـ

                                                 

 (-1587(- صحٞمح- اإلرواء )أُم٤م إٟمؽ ًمق أطمججتٝم٤م قمٚمٞمف يم٤من ذم ؾمٌٞمؾ اهلل( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققًم٤م ىمقًمف )1999روى أسمق داود ) (1)
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اًمٜمص  هذا هذا: وُمـ، ًمٚمٕمر  ٟمٜمت٘مؾ وم٢مٟمٜم٤م ؿمٞمًة٤م: اًمٚمٖم٦م دًٓم٦م ذم ٟمجد مل وم٢من ،اًمٚمٖم٦م دًٓم٦م قمـ ٟمٌح٨م وم٢مٟمٜم٤م اعمٓمٚمؼ

 ُمهـ ُمتٕمهددة أٟمقاقًمه٤م ومتِمهٛمؾ ُمٓمٚم٘م٦م واًمراطمٚم٦م اًمزاد إن وٟم٘مقل:، واًمراطمٚم٦م ذم أن ذط اًمقضمقب إٟم  هق اًمزاد

 صه٤محل٤ًم يمه٤من إن ُم٤م ومٜم٘مقل:، ًمٚمٕمر  شم٘مٞمٞمده٤م ذم ومٜمرضمع، واعمرايم٥م اًمرواطمؾ ُمـ خمتٚمٗم٦م أٟمقاقم٤م وشمِمٛمؾ إزواد

 ًمف- ُم٤مًمٙم٤م يم٤من إن قمٚمٞمف احل٩م ًمقضمقب ذـًم٤م يٙمقن اًمذي هق وم٢مٟمف عمثٚمف

ديٜمهف:  ًم٘مْم٤مء إًمٞمف حيت٤مج قم  ىمقل اًمِمٞمخ: وم٤مواًل ، ديٜمف ًم٘مْم٤مء إًمٞمف حيت٤مج قم  وم٤مواًل  اهلل: رمحف اًمِمٞمخ ي٘مقل

 ًمٚمهزاد حمت٤مضًمه٤م ٙمهقني ىمد، حيت٤مضمف ُٕمر ُم٤مًمًٙم٤م يٙمقن أن سمٕمد يٙمقن إٟم  واًمراطمٚم٦م اًمزاد سمٛمٚمؽ اًمٕمؼمة أن قمغم يدل

 وم٘مقل إذا، ذًمؽ طملم اخلٓم٤مب ًمّم٤مطم٥م يتجف اًم٘مٞمٛم٦م ُمٚمؽ وم٢مٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ إن، ًم٘مٞمٛمتٝم  حمت٤مضًم٤م أو واًمراطمٚم٦م

 ويًهتٓمٞمع اًمِمخص يٛمٚمٙمف ُم٤مل يمؾ ًمٞمسأن  قمغم ًمٚمدًٓم٦م سمف أشمك إٟم  اًم٘مٞمد هذا إًمٞمف: حيت٤مج قم  وم٤مواًل  اعمّمٜمػ:

٤ًٌم يٙمقن واًمراطمٚم٦م اًمزاد ذاء سمف  طم٤مضمتهف قمهـ زائهًدا اعم٤مل هذا يٙمقن أن سمد ٟم٘مقل: إٟمف ٓ وإٟم ، قمٚمٞمف ًمٚمح٩م ُمقضم

ًٓ  وضمد ُمـ أن اًمٗمٓمر زيم٤مة سم٤مب ذم ىمٚمٜم٤م يم   يٛمقٟمف- ُمـ وطم٤مضم٦م طم٤مضمتف قمـ زائًدا ُم٤م

ذم  قمٚمهٞمٝمؿ اهلل رمحه٦م دائً   اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤محل٤مضم٦م؟ و٤مسمط اعمراد إًمٞمف، ُم٤م حيت٤مج قم  اعمّمٜمػ: ىمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

 واعمًهٙمـ واًمٚمٌه٤مس ًمٚمٓمٕمه٤مم شمرضمهع احل٤مضمه٦م إن ي٘مقًمقن: أهنؿ ,أيًْم٤م ذيمرٟم٤مه٤م ذم سم٤مب اًمزيم٤مة  وهذه – احل٤مضم٦م

 حيته٤مج قمه  ىمه٤مل: وم٤موهاًل  واعمٖمٜمل اعم٘مٜمع ذم اجلٛمٚم٦م هذه أورد عم٤م وم٢من اعمّمٜمػ وًمذًمؽ، احلٞم٤مة ُمـ واًميوري٤مت

 هٜمه٤م وشمهذيمر اًمزيم٤مة سم٤مب ذم ذيمرٟم٤مه٤م يم  أُمقر أرسمٕم٦م احل٤مضم٦م و٤مسمط أن قمغم ومدل، وٟمحقه وظم٤مدم ُمًٙمـ ُمـ إًمٞمف

 اًميهوري٤مت ُمهـ ٕٟمف واخل٤مدم، احلٞم٤مة وًوري٤مت واًمٚم٤ٌمس واعمًٙمـ واًمنمب إيمؾ وهق اًمٜمٗم٘م٤مت سم٤مب ذم

 اًمْمه٤مسمط وهٙمهذا، إًذا اعمٗمٚمس ُم٤مل ذم ي٤ٌمع ٓ احلَْجر سم٤مب وأيًْم٤م ذم، يقومره أن اًمٜمٗم٘م٦م قمٚمٞمف وضم٧ٌم ُمـ يٚمزم وم٢مٟمف

 إسمقاب- هذه يمؾ واطمد ذم إًمٞمف اعمحت٤مج ذم

 ُمهـ أيمثهر ومٞمٝمه٤م اجلٛمٚمه٦م ههذه، اًمهدوام قمهغم وقمٞم٤مًمف ٟمٗمًف وُم١مٟم٦م ديٜمف ىمْم٤مء ذم إًمٞمف حيت٤مج قم  ٤مل: وم٤مواًل ىم

 اعمه٤مل ُمهـ أيمثهر ديٜمهف ويم٤من ديـ قمٚمٞمف ُمـ قمغم يدل ديٜمف، هذا ىمقل اعمّمٜمػ ذم ىمْم٤مء ذم إومم: ُم٠ًمًم٦م، اعم٠ًمًم٦م

ًٓ  اًمديـ يم٤من ؾمقاء ٚم٦ماجلٛم هذه وفم٤مهر، احل٩م قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٢مٟمف ُم١مٟمتف: قمـ وم٤مواًل  يٙمقن اًمذي  ُمه١مضماًل  أو طمه٤م

 ومحٞمٜمةهذ اًمًهٗمر: وُمِم٘م٦م إول اًمزُمـ ذم اعم٤ًموم٦م ـمقل سم٥ًٌم طمجف ُمـ َيُٕمدْ  مل رسم  طم٩م إذا اإلٟم٤ًمن ؾمقاء، ٕن
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 وأن اًمهديـ صه٤مطم٥م ُمـ يتحٚمؾ أن اعم١مضمؾ اًمديـ ذم طمتك اًمٗم٘مٝم٤مء اؿمؽمط ًمذًمؽ، ديٜمف يٗمل أن يًتٓمٞمع ٓ رسم 

 ًمف- ي٠مذن

 ًمف، قمرومٜم٤م ُمـ شمتح٘مؼ سمف ُم١مٟم٦م اًمٜمٗمس واًمٕمٞم٤مل ُمـ إُمقر اًمثالصم٦م اًمًه٤مسم٘م٦م، واؿمهؽمطوقمٞم٤م ٟمٗمًف ىم٤مل: وُم١مٟم٦م

 أسًمه٤م أو أظًمه٤م يٙمهقن ىمد يٕمقًمف ُمـ يمؾ أو وًمًدا أو زوضم٦م اًمٕمٞم٤مل يم٤مٟمقا ٕن اًمٕمٞم٤مل ممـ دم٥م ٟمٗم٘متٝمؿ، ؾمقاء اًمٕمٞم٤مل

 ذًمؽ- وهمػم

 إومم: ُم٠ًمًمتلم، اعمًه٠مًم٦م ُمٜمٝم٤م ذٟم٠مظم ,ىمقًمف قمغم اًمدوام  , اعم٠ًمًم٦م هذه، اًمدوام ىم٤مل: قمغم مجٚم٦م آظمر ذم ىمقًمف

 ذه٤مسمهف ُمهدة يٕمٜمل، يٕمقد أن إمم قمٞم٤مًمف ويمٗم٤مي٦م يمٗم٤ميتف قمٜمده احل٩م قمٚمٞمف اًمذي وضم٥م احل٤مج هذا يٙمقن أن سمد ٓ أٟمف

 ذط أٟمهف ومٞمهف ظمال  ٓ سم٤مشمٗم٤مق إول اعمٕمٜمك وهذا، اًمدوام قمغم اعمّمٜمػ: ىمقل ُمـ ُم٠مظمقذ وهذا، قمقدشمف وُمدة

 – اًمهدوام قمهغم قمٞم٤مًمهف وُم١مٟم٦م عم١مٟمتف إًمٞمف حيت٤مج قم  وم٤مواًل  اعمّمٜمػ رى: ىمقلهذه اعم٠ًمًم٦م ُمرة أظم ٟمٕمٞمد، وضمقب

 قمٜمهده احل٤مج رذا اعم١مٟم٦م شمٙمقن أن يٚمزم أٟمف ُم٠ًمًمت٤من أو صقرشم٤من، اًمّمقرة إومم: ُمٜمٝم٤م ي١مظمذ ,ىمقًمف قمغم اًمدوام 

 ذًمهؽ قمهـ ومْمهؾ وم ، قمقدشمف طملم إمم وًمٕمٞم٤مًمف ًمف اعم١مٟم٦م يم٤مومٞم٦م شمٙمقن أن جي٥م، قمقدشمف طملم إمم ؾمٗمره طم٤مل شمٙمٗمٞمف

 اعمٕمٜمهك، اًمٕمٚمهؿ أهؾ سم٤مشمٗم٤مق اعمٕمٜمك وهذا، احل٩م قمٚمٞمف جي٥م احل٤مًم٦م هذه وراطمٚم٦م: إًذا ذم زاًدا سمف يِمؽميأن  وأُمٙمٜمف

 طمهلم إمم شمٙمٗمٞمهف اعم١مٟم٦مأن  إول اعمٕمٜمك، قمٞم٤مًمف وُم١مٟم٦م سمٛم١مٟمتف ي٘مقم ُم٤م رضمع إذا ًمٚمح٤مج يٙمقن أن يٕمتؼم أٟمف اًمث٤مين:

 ههذا إمم اعمحهرم ؿمهٝمر إمم قمٞم٤مًمهف ويٙمٗمل يٙمٗمٞمف ُم٤مل قمٜمده يم٤من ، وم٢مذاؿمٝمر اعمحرم ذم ُمثاًل  يرضمع يمٛمـ، اًمرضمقع

 قمهغم ىمقًمهف: أن وههق اعمّمٜمػ ُمـ يمالم ُمٗمٝمقم زائد ُمٕمٜمك هٜم٤مك، ذط هذا أن اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمال  سمال احلد

 وقمٜمهده اهلل اعمحهرم ؿمهٝمر ذم يٕمٜمل يرضمع، قمٞم٤مًمف ويٙمٗمل ٟمٗمًف يٙمٗمل ُم٤م اعم٤مل ُمـ قمٜمده يم٤من رضمع إذاأٟمف  اًمدوام:

 ومٞمٝمه٤م يٌٞمهع أن يًهتٓمٞمع سمْمه٤مقم٦م قمٜمهده يٙمقن أو يًٙمٜمف يمٌٞم٧م قم٘م٤مر قمٜمده يٙمقن سم٠من ذًمؽ ويتح٘مؼ، يٙمٗمٞمف ُم٤مل

 شمٙمهقن أن سمهد ٓ أٟمهف اًمٗم٘مٝمه٤مء قمٜمهد اعمذه٥م وهق، هٜم٤م اعمّمٜمػ يمالم ُمـ وُمِٝمَٛم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م وهذه، ويِمؽمي

 ومتٙمٗمهل، رضمهع إذا ًمهف ٤مومٞمه٦ميم شمٙمقن أن وٓسمد، ويٕمقد احل٩م إمم يذه٥م طمتك ًمف يم٤مومٞم٦م اًمِمخص قمٜمد اًمتل اعم١مٟم٦م

 اًمدوام- قمغم اعمّمٜمػ ىمقل ُمـ ُم٠مظمقذة وهذه، طمجف ُمـ رضمع إذا أسمٜم٤مءه

ي٘مقل اعمّمٜمػ: ويٕمتؼم ًمٚمٛمرأة سمقضمقد حمرُمٝم٤م، وهذا هق اًمنمهط اًمًه٤مدس، وههق ُمهـ ذوط اًمقضمهقب 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:   واًمٞمهقم أظمهر أن ٓ حيؾ ُٓمرأة شم١مُمـ سمه٤مهلل»وم٘مط، واؿمؽماط اعمْحَرم دًمٞمٚمف أن اًمٜمٌَّ
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هّل صهغّم (2) شإٓ ُمع ذي حمرم»ُمٓمٚم٘م٦م  (1)شأن شم٤ًمومر»وذم رواي٦م  ششم٤ًمومر ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦م ، وعم٤م ضم٤مء رضمهؾ ًمٚمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وىم٤مل: إين ايمتت٧ٌم ذم همزوة يمذا ويمذا وإن اُمرأي ظمرضمه٧م طم٤مضمه٦م أُمهره اًمٜمٌَّ

، ومدل ذًمؽ قمغم أن اعمْحَرم ذط ذم وضمهقب احله٩م، ومه٢من طمجه٧م (3)وؾمّٚمؿ أن خيرج ُمع اُمرأشمف وأن حي٩م ُمٕمٝم٤م

اعمرأة ُمـ همػم حمرم: وم٢من طمجٝم٤م صحٞمح وجمزئ قمـ طمج٦م اإلؾمالم، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم خم٤مـمٌه٦م سمقضمقسمهف، ههذا ُمهـ 

 ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى هل آصمٛم٦م سمحجٝم٤م سمدون حمرم-

يٙمقن حمرًُم٤م ُمهـ اًمرضمه٤مل: ٓ ىم٤مل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وهق زوضمٝم٤م، ـمًٌٕم٤م ىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ ُمـ هق اًمذي 

سمد أن ٟمٕمٚمؿ أن اًمِمخص ٓ يٙمقن حمرًُم٤م إٓ إذا اؾمتقرم أرسمٕم٦م ذوط، اًمنمط إول: ٓ سمهد أن يٙمهقن اعمحهرم 

ذيمًرا، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اعمرأة إذا طمج٧م ُمع ٟم٤ًمء صم٘م٤مت ٓ ٟم٘مقل: إهن٤م ىمد طمج٧م ُمع حمرم، سمؾ ٓسمد أن يٙمقن 

عمحرم ُمًٚمً  وأُم٤م همػم اعمًٚمؿ ومٚمٞمس سمٛمحهرم ًمٚمٛمهرأة ٕن همهػم اعمًهٚمؿ ٓ ذيمرا، اًمنمط اًمث٤مين: ٓ سمد أن يٙمقن ا

وٓي٦م ًمف وًمٞمس ُم٠مُمقًٟم٤م ذم اجلٛمٚم٦م، اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ٓ سمد أن يٙمقن اعمحرم قمه٤مىماًل: إذ اعمجٜمهقن ٓ يٙمهقن حمرًُمه٤م 

اًمراسمهع:  ٕٟمف حيت٤مج إمم ُمـ حيٗمٔمف ذم ٟمٗمًف، واًمٖمرض ُمـ اعمحرم أن حيٗمظ هذه اعمرأة وي٘مقم سمح٤مضمتٝم٤م، اًمنمهط

ٓ سمد أن يٙمقن اعمحرم سم٤مًمًٖم٤م، ٕن ُمـ يم٤من ًمٞمس سم٤ٌمًمغ وم٢مٟمف حيته٤مج إمم ُمهـ ي٘مهقم سمٛم١مٟمتهف وسمحٗمٔمهف ٓ ًمٕمٙمهس، 

وًمٙمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا: إن ُمـ راهؼ اًمٌٚمقغ أظمذ طمٙمٛمف وذًمؽ سمٜم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدة اعمِمٝمقرة: أن ُمهـ ىمه٤مرب 

، ,ظم٤مصه٦م إن أُمهـ اًمٓمريهؼ  ,ه حمرًُمه٤م اًمٌمء أظمذ طمٙمٛمف، وًمذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يت٤ًمهؾ ذم اعمراههؼ ومٞمٕمتهؼم

وٟمحـ قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل ُمراهؼ ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مّمد سمف ُمـ راهؼ اًمٌٚمقغ، وأُم٤م اعمراهؼ أن وم٢مٟمف يٓمٚمؼ قمغم ُمٕمٜمهك 

خمتٚمػ يٓمٚمؼ قمغم ُمـ يم٤من سمٕمد اًمٌٚمقغ، وًمٞمس هذا ُمراًدا ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وإٟم  يريدون ُمـ راهؼ اًمٌٚمقغ سم٠مؿمٝمر 

ُم٤مت اعمِم٤ما٦م ًمٚمٌٚمقغ وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم قمالُم٤مت سمٚمقغ، إًذا هذه اًمنموط إرسمٕمه٦م ٓ ىمٚمٞمٚم٦م، شمٔمٝمر قمٚمٞمف سمٕمض اًمٕمال

 سمد ُمـ شمقومره٤م ذم اعمحرم، اًمنمط اخل٤مُمس: هق اًمذي ومّمٚمف اعمّمٜمػ أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ممـ حيرم قمغم اعمرأة-

                                                 

 (-1341صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (-1339صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-3996صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (3)
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زوضم٦م  ي٘مقل: وهق زوضمٝم٤م، سمدأ يٕمدد ُمـ يٙمقن حمرًُم٤م ًمٚمٛمرأة، ىم٤مل: وهق زوضمٝم٤م، ويمؾ ُمـ طمٙمؿ سم٠من اعمرأة

ًمف ومٞمٙمقن حمرًُم٤م ر٤م، وًمق يم٤من ىمد ـمٚم٘مٝم٤م ىمٌؾ أن خترج ُمـ قمدهت٤م، اًمرضمؾ يٙمقن حمرًُم٤م ًمزوضمتف إذا ـمٚم٘مٝم٤م اًمٓمٚم٘م٦م 

 إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ أن خترج ُمـ قمدهت٤م، ٕهن٤م ُم٤م زاًم٧م زوضم٦م ًمف ي٤ًمومر ُمٕمٝم٤م وحي٩م ا٤م وٟمحق ذًمؽ-

أن اعمرأة حترم قمغم اًمت٠مسمٞمد سم٠مطمد أؾم٤ٌمب  ىم٤مل: وُمـ حترم قمٚمٞمف قمغم اًمت٠مسمٞمد سمٜم٥ًم أو سم٥ًٌم ُم٤ٌمح، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ

صمالصم٦م: إُم٤م سم٥ًٌم اًمٜم٥ًم، وإُم٤م سم٥ًٌم اًمرو٤مع، وإُم٤م سم٥ًٌم اًمٚمٕم٤من، وُمـ حيرم سمًه٥ٌم اًمٜمًه٥م ههؿ إصهقل 

واًمٗمروع وومروع إصقل إىمهرسملم، يٕمٜمهل إب وإم، ومٙمهؾ أسمٜمه٤مء إم وإب وأسمٜمه٤مؤهؿ ومه٢مهنؿ يٙمقٟمهقن 

ًم٤ًمئر إصقل همػم إب وإم، وم٤مجلد أسمٜم٤مؤه وسمٜم٤مشمهف واجلهدة أسمٜم٤مؤهه٤م  حمرُملم قمغم اًمت٠مسمٞمد، واًمٗمروع اعم٤ٌمذيـ

وسمٜم٤مهت٤م اعم٤ٌمذون هؿ ممـ حيرم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٠مسمٞمد، هذا اًمٜمقع إول ممـ حيرم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٠مسمٞمهد، اًمٜمهقع اًمثه٤مين: 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أٟمهف ىمه٤مل حيهرم ُمهـ »: ُمـ حيرم قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٠مسمٞمد سم٥ًٌم سم٤مًمرو٤مع، وىمد صح قمـ اًمٜمٌَّ

٤ًٌم ًمٚمت٠مسمٞمد ًمٙمٜمف حمرم هق اًمٚمٕم٤من، وًمذًمؽ ىم٤مل اعمّمٜمػ: أو سمًه٥ٌم (1)شاًمرو٤مع ُمـ حيرم سم٤مًمٜم٥ًم ، ومم٤م يٙمقن ؾمٌ

ُم٤ٌمح، وم٢من اًم٥ًٌم اعم٤ٌمح خيرج اًمٚمٕم٤من، وم٢من ُمـ ٓقمـ زوضمتف وم٢مٟمف حترم قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٠مسمٞمهد، وُمهع ذًمهؽ ٓ 

 ذًمؽ- ٟم٘مقل: إٟمف شمٙمقن حمرًُم٤م ًمف، وُمثٚمف ي٘م٤مل ومٞم  ذم ُمٕمٜمك

ي٘مقل اعمّمٜمػ: ومٛمـ ومرط أي ذم احل٩م طمتك ُم٤مت أظمرج قمٜمف ُمـ ُم٤مًمف طمج٦م وقمٛمرة، إصؾ ذم احله٩م أٟمهف 

واضم٥م قمغم اًمِمخص قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٗمقري٦م، وذًمؽ عم٤م صم٧ٌم ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ ىمه٤مل:  ن أطمهديمؿ ٓ يهدري ُمه٤م َيْٕمهُرُض شمٕمجٚمهقا إمم احله٩م: ومه٢م»قمٜمٝم  ُمرومققًم٤م أن اًمٜمٌَّ

هر احله٩م وم٢مٟمهف يٙمهقن ُمٗمرـًمه٤م (2)شقمٚمٞمف ، ومدل ذًمؽ قمغم أن إصؾ ذم احل٩م اعم٤ٌمدرة، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من ُمـ َأظمَّ

ومٞمٙمقن ُمتٕمٚمً٘م٤م سمذُمتف، وُمـ شمٕمٚمؼ سمذُمتف رء سم٥ًٌم شمٗمريٓمف وم٢مٟمف جي٥م أن خيرج ُمـ شمريمتف، وىمٜم٤م: إٟمف خيهرج ُمهـ 

اعم٤مًمٞم٦م، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ىمه٤مل اعمّمهٜمػ: ومٛمهـ ومهرط سمه٠من يمه٤من واضمهًدا ًمٚمهزاد شمريمتف ٕن احل٩م ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٕم٤ٌمدة 

ًٓ واطمًدا ُمـ همػم قمذر سمدين وٓ ُمه٤مزم: ىمه٤مل: طمتهك ُمه٤مت: ًأظمهرج قمٜمهف ُمهـ ُم٤مًمهف  ه وًمق طمق واًمراطمٚم٦م صمؿ أظمرَّ

 وضمقسًم٤م، وخيرج طمج٦م وقمٛمرة ٕن احل٩م واًمٕمٛمرة يمالمه٤م واضمٌت٤من-

                                                 

 (-2645صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-999اإلرواء ) (-1834طمًـ- أمحد ) (2)
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هؿ ىم٤مقمدة وههل أن ُمهـ وضمه٥م قمٚمٞمهف رء ومه٢من ىمْمه٤مءه وإن هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمًم٦م أن اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل قمٜمد

اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف جي٥م أن شمٙمقن ُمِم٤ما٦م ًمٚمقاضم٥م، واٟمٔمروا هٜم٤م ُمٕمل، ىمٚمٜم٤م: احل٩م واًمٕمٛمرة قم٤ٌمدشم٤من ومٞمٝمه٤م ُمٕمٜمهك اعمه٤مل، 

هل قم٤ٌمدة يِمؽمك ومٞمٝم٤م اعم٤مل واًمٌدن ومٞمٜمٔمر ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٜمٗم٘م٦م، وًمذًمؽ ظم٤مًمٗم٧م يمثػًما ُمـ إطمٙم٤مم اًمٌدٟمٞم٦م عمه٤م ومٞمٝمه٤م 

ٜمك اعم٤مزم، وًمق ٟمٔمرت ًمٚمح٩م واًمٕمٛمرة دمد أن اعم١مٟم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ سمٕمهض اًمٌٚمهدان أيمثهر ُمهـ اعم١مٟمه٦م ذم سمٚمهدان ُمـ اعمٕم

٤ًٌم ُمٜمٝم٤م، وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ىمهدر  أظمرى، ومٛمـ يم٤من سمٕمٞمًدا قمـ ُمٙم٦م وم٢من ُم١مٟم٦م احل٩م ُمٙمٚمٗم٦م أيمثر، سمخال  ُمـ يم٤من ىمري

ء قمغم ذًمؽ أن ُمـ ُم٤مت وم٢مٟمهف جيه٥م أن اًمزاد واًمراطمٚم٦م واعم١مٟم٦م وآؾمتٓم٤مقم٦م ختتٚمػ سملم هذه اًمٌٚمدان، سمٜمك اًمٗم٘مٝم٤م

خيرج ُمـ شمريمتف ُمـ حي٩م قمٜمف ُمـ سمٚمده، ٕن اًمقاضم٥م قمٚمٞمف احل٩م ُمـ سمٚمهده، ومٚمهق أن ههذا اًمرضمهؾ ُمه٤مت ذم سمٚمهد 

ُمنمىمل ومٞمج٥م أن خيرج قمٜمف ُمـ حي٩م قمٜمف ذم اًمٌٚمد اًمتل هق ومٞمٝم٤م، ىم٤مًمقا: ٕن احل٩م ُمتٕمٚمؼ سم ًمف واعم١مٟم٦م إٟمه  ههل 

٩م ُمـ ُمٙم٦م، ٕن احل٩م إٟم  هق ذم ُمٕمٜمك اعم٤مل، ًمٙمـ ًمق شمؼمع قمٜمف رضمهؾ وطمه٩م رذا اعمقوع، وٓ يٜمٞم٥م قمٜمف ُمـ حي

 قمٜمف ُمـ همػم سمٚمده أضمزأه، ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمتؼمع-

ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وٓ يّمح احل٩م ُمـ يم٤مومر وٓ جمٜمقن، هذا ؾمٌؼ احلهدي٨م قمٜمهف وههق أن أول 

ـم٤م صح٦م أيًْم٤م، وًمذًمؽ ىم٤مل: وٓ يّمهح ذـملم ذيمرمه٤م اعمّمٜمػ مه٤م اإلؾمالم واًمٕم٘مؾ مه٤م ذـم٤م وضمقب وذ

 احل٩م ُمـ يم٤مومر وٓ جمٜمقن، وُمّر ُمٕمٜم٤م ذم أول اًمدرس يمٞمػ أٟمف ٓ يّمح ُمٜمٝم -

 ىم٤مل: ويّمح ُمـ اًمّمٌل واًمٕمٌد وٓ جيزئٝم ، أي ٓ دمزئٝم  هذه احلج٦م قمـ طمج٦م اإلؾمالم-

٦م ووضمقد اعمحرم مهه٤م ىم٤مل: ويّمح ُمـ همػم اعمًتٓمٞمع واعمرأة سمٖمػم حمرم ٕن هذيـ إظمػميـ ومه٤م آؾمتٓم٤مقم

 ذط اًمقضمقب-

ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وُمـ طم٩م قمـ همػمه ومل ي٘مؾ طم٩م قمـ ٟمٗمًف أو قمـ ٟمهذره وٟمٗمٚمهف ىمٌهؾ طمجه٦م 

اإلؾمالم وىمع طمجف ومرًو٤م قمـ ٟمٗمًف دون همػمه، هذه ُم٠ًمًم٦م ذيمره٤م اعمّمٜمػ وههل أن ُمهـ طمه٩م قمهـ همهػمه ومل 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ يٙمـ طم٩م قمـ ٟمٗمًف: وم٢من هذا احل٩م إٟم  يّمٌح طمًج٤م قمـ ٟمٗم ًف، ودًمٞمؾ ذًمهؽ أن اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ:  ىمه٤مل: ههذا أخ  شُمـ ؿمؼمُم٦م؟ »ؾمٛمع رضماًل ي٘مقل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ قمـ ؿمؼمُم٦م، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌَّ

ّل صغّم هلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ:  طمه٩م »ىم٤مل: ٓ، ىمه٤مل:  شأطمجج٧م قمـ ٟمٗمًؽ؟ »يم٤من زم ُم٤مت ىمٌؾ أن حي٩م، وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌَّ

ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمِمخص أن حي٩م قمـ همػمه إٓ وىمد طم٩م قمـ ٟمٗمًف،  شطم٩م قمـ ؿمؼمُم٦مقمـ ٟمٗمًؽ صمؿ 
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واعمٕمٜمك ذم ذًمؽ أٟمف ٓ يّمح اًمتؼمع إٓ عمـ أدى اًمقاضم٥م قمـ ٟمٗمًهف، وٓ يّمهح أن يؽمسمهع سمٌمهء مل يه١مده قمهـ 

ًٓ صمؿ حي٩م قمـ همػمه، هذه ُم٠ًمًم٦م-  ٟمٗمًف، ومٞمج٥م أن حي٩م قمـ ٟمٗمًف أو

احل٩م قمـ همػمه: وم٢من هذا احله٩م يٜمٍمه  إمم ٟمٗمًهف وإن مل يٜمهقه قمهـ ٟمٗمًهف، ويٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ أن ُمـ ٟمقى 

يٜمٍم  ُم٤ٌمذة إمم ٟمٗمًف ٕٟمف يٙمقن ُمـ سم٤مب ؾمداد اًمديـ وهق ٟمهقى اًمٜمٞمه٦م اعمٓمٚم٘مه٦م، وٟمحهـ قمٜمهدٟم٤م ىم٤مقمهدة ذم 

اًمٜمٞم٦م، إٟم  يِمؽمط ٟمٞم٦م اًمٗمٕمؾ وٓ يِمؽمط ٟمٞم٦م اًمٗمرض، يم  ذيمرٟم٤م ذم اًمّّمالة شمٕمٞملم اًمّمهٚمقات ٕهنه٤م ختتٚمهػ سمهلم 

فمٝمر وقمٍم وهمػمه وٓ يِمؽمط أن يٕملم أهن٤م ومرض وٓ قمدد اًمريمٕم٤مت، ويمهذًمؽ ذم احله٩م، وًمهذا أطمهرم قمهكّم 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ، ومال يِمؽمط حتديد احل٩م، وًمذًمؽ وم٢من احل٩م يٕمقد سمٜمٗمًهف،  ريض اهلل قمٜمف سم  أطمرم سمف اًمٜمٌَّ

ى احله٩م وًمٙمٜمهف شمّمهدق سمهف قمهـ همهػمه، وٕن اعمرء أؾم٤مؾًم٤م قمٜمدُم٤م يٜمقي إٟم  يٜمقي اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ، ومٝمق ٟمهق

طمٞمٜمةذ ٟم٘مقل: هق جمزئ ًمف وًمق مل يٜمقه قمـ ٟمٗمًف، هذه اعم٠ًمًم٦م إومم اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ ذم ىمقًمف: وُمهـ طمه٩م 

 قمـ همػمه ومل حي٩م قمـ ٟمٗمًف وىمع طمجف ومرًو٤م قمـ ٟمٗمًف-

أٟمف مل حيه٩م  ي٘مقل اًمِمٞمخ: أو قمـ ٟمذره أو ٟمٗمٚمف ىمٌؾ طمج٦م اإلؾمالم، يمذًمؽ ذم ٟمٗمس اعمٕمٜمك ُمـ طم٩م ٟم٤مومٚم٦م ُمع

ومريْم٦م أو طم٩م طم٩م ٟمذر ُمع أٟمف مل حي٩م طم٩م اًمٗمريْم٦م: وم٢من طمجف هذا ُيً٘مط طم٩مَّ اًمٗمريْم٦م وم٘مهط، ويٚمزُمهف سمٕمهد 

 ذًمؽ أن ي٠مي سمح٩م ٟمذر آظمر-

 باب املىاقًت

ي٘مقل اعمّمٜمػ سمٕمد ذًمؽ: سم٤مب اعمقاىمٞم٧م، ذع اعمّمٜمػ رمحف اهلل سمهذيمر اعمقاىمٞمه٧م اًمتهل يٚمهزم احله٩م ُمٜمٝمه٤م 

٧م ُمٙم٤مٟمٞم٦م وُمقاىمٞم٧م زُم٤مٟمٞم٦م، وسمدأ سمذيمر اعمقاىمٞمه٧م اعمٙم٤مٟمٞمه٦م، ىمه٤مل: وُمٞم٘مه٤مت أههؾ وقمٜمده٤م، وهل ٟمققم٤من: ُمقاىمٞم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمقاىمٞم٧م، ُمٜمٝم٤م أٟمف وىم٧م ٕهؾ اعمديٜم٦م وىّم٧م رهؿ  اعمديٜم٦م ذو احلٚمٞمٗم٦م، وىّم٧م اًمٜمٌَّ

ٝمه٤م سمه٠مـمرا  اعمديٜمه٦م ذا احلٚمٞمٗم٦م، وهق ُمٙم٤من ُمٕمرو  ىمري٥م ُمـ اعمديٜم٦م سمؾ أن اشمّمؾ سم٤معمديٜم٦م وأصٌح ضمهزًءا ُمٜم

أن، وذم إول يم٤من سمٕمٞمًدا، وهق واد ىمري٥م ُمهـ اعمديٜمه٦م، ىمه٤مل: وُمٞم٘مه٤مت اًمِمه٤مم وُمٍمه واعمٖمهرب اجلحٗمه٦م، 

واجلحٗم٦م ُمقضمقدة أن، وهل ىمري٦ٌم ُمـ راسمغ وىمد سُمٜمل ومٞمٝم٤م ُمًجد وُمٞم٘مه٤مت ذم ُمقىمٕمٝمه٤م اًم٘مهديؿ مت٤مًُمه٤م، ىمه٤مل: 

نمق ذات قمرق، هذه اعمقاىمٞم٧م اخلٛم٦ًم ُمتٗمهؼ قمهغم وُمٞم٘م٤مت اًمٞمٛمـ يٚمٛمٚمؿ، وًمٜمجد ىمرن أي: ىمرن اعمٜم٤مزل، وًمٚمٛم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف  أن ُمـ أطمرم قمٜمده٤م ىمد أطمرم ُمـ ُمٙم٤من ُمنموع، وإرسمٕم٦م إومم اشمٗمؼ أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اًمٜمٌَّ
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وؾمّٚمؿ هق اًمذي وىمتٝم٤م، وهل ذو احلٚمٞمٗم٦م واجلحٗم٦م ويٚمٛمٚمؿ وىمرن اعمٜمه٤مزل، وأُمه٤م اعمٞم٘مه٤مت اخله٤مُمس وههل ذات 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾّمهٚمؿ أم أن اًمهذي وىمتٝمه٤م قمرق وم٘مد اظمُتٚمػ يم   ذم طمدي٨م ضم٤مسمر وهمػمه هؾ اًمذي وىّمتٝم٤م اًمٜمٌَّ

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف، وٓ اظمتال  ذم ذًمؽ، وم٢من سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل: إن قمٛمر مل يٙمهـ ىمهد سمٚمٖمهف 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هق اًمذي وىّمتٝمه٤م ومقاومهؼ اضمتٝمه٤مد قمٛمهر  اًمٜمص، وىمد ضم٤مء ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر وهمػمه أن اًمٜمٌَّ

ريض اهلل قمٜمف اًمٜمص، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل قمّز وضمّؾ ذم ذًمؽ، وقمغم اًمٕمٛمقم وم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء يم  ىم٤مل اسمـ قمٌهد اًمهؼّم 

 أن ُمـ أطمرم ُمـ ذات قمرق وم٢مٟمف يٙمقن ىمد أطمرم ُمـ ُمٞم٘م٤مت-

هٚمٝم٤م، أي عمهـ ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل: هذه اعمقاىمٞم٧م ٕهٚمٝم٤م وعمـ ُمّر قمٚمٞمٝم٤م، ىمقل اعمّمٜمػ: هذه اعمقاىمٞم٧م ٕ

ؾُمٛمقا، ومذو احلٚمٞمٗم٦م ٕهؾ اعمديٜم٦م، واجلحٗم٦م ٕهؾ اًمِم٤مم وُمٍم واعمٖمرب ـمًٌٕم٤م ٕهنؿ إٟم  يٛمرون ُمهـ اًمًه٤مطمؾ 

 ومل يٙمقٟمقا يٛمرون ُمـ ـمريؼ اعمديٜم٦م، ىم٤مل: وٕهؾ اًمٞمٛمـ يٚمٛمٚمؿ، وًمٜمجد ىمرن-

ًٓ دًمٞمٚمٝمه٤م ىم٤مل: وًمٙمؾ ُمـ ُمّر قمٚمٞمٝم٤م، اٟمٔمروا ُمٕمل، ىمقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وًمٙمؾ ُمهـ ُمهّر  قمٚمٞمٝمه٤م، أو

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ، ُمهـ يٛمهر قمهغم ههذه (1)شهـ رـ وعمـ ُمر قمٚمٞمٝمـ ممـ يريهد طمًجه٤م أو قمٛمهرة»ىمقل اًمٜمٌَّ

اعمقاىمٞم٧م ٓ خيٚمق ُمـ طم٤مٓت، احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن ُمـ أهٚمٝم٤م ومال ؿمؽ أٟمف حُيِْرم ُمٜمٝمه٤م ٕٟمهف ُمهـ أههؾ ههذه 

أهٚمٝم٤م وإٟم  ُمـ أهؾ ُمٞم٘م٤مت آظمر: صمؿ يٛمر قمغم ههذا اعمٞم٘مه٤مت، ومٜم٘مهقل:  اعمقاىمٞم٧م، احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ٓ يٙمقن ُمـ

يٚمزُمف أن حيرم ُمـ هذا اعمٞم٘م٤مت، ومٚمق أن ي ٟمًٞم٤م ذه٥م إمم اعمديٜم٦م صمؿ أراد أن حي٩م أو يٕمتٛمر وم٢مٟمف حيهرم ُمهـ ُمٞم٘مه٤مت 

ٙمًٞم٤م أو ُمـ يمه٤من أهؾ اعمديٜم٦م، اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م: إذا ُمّر قمغم هذه اعمقاىمٞم٧م اعمٙملُّ اًمذي ًمٞمس ًمف ُمٞم٘م٤مت يم٠من يٙمقن ُم

دون اعمقاىمٞم٧م صمؿ ظمرج إمم اعمديٜم٦م وأراد أن يرضمع إمم ُمٙم٦م حمرًُم٤م: ٟم٘مقل: يٚمزُمف أن حيرم ُمـ هذه اعمقاىمٞمه٧م، ُمهع 

أن اعمٙمل ٓ ُمٞم٘م٤مت ًمف ًمٙمـ يٚمزُمف أن حيرم ُمٜمٝم٤م، اًمّمقرة اًمراسمٕم٦م: إذا يم٤من اًمِمخص يٛمّر قمغم ُمٞم٘م٤مشملم، وُيتّمقر 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ وم٤مٟمف يٛمٙمـ أن يٛمر قمهغم ذًمؽ ذم ُمٞم٘م٤مت اجلحٗم٦م وذي احلٚمٞمٗم٦م، ومٛمـ ظم رج ُمـ ُمديٜم٦م اًمٜمٌَّ

ـمريهؼ يٜمٌهع  –ذي احلٚمٞمٗم٦م اسمتداًء صمؿ يٛمٙمٜمف أن يٛمّر قمغم اجلحٗم٦م، خيرج ُمـ ـمريؼ اعمديٜم٦م صمؿ قمغم ـمريؼ اًم٤ًمطمؾ 

ٟم٘مقل: ًمهف  ومٞمٛمٙمٜمف أن يٛمّر قمغم اًمٓمري٘ملم ُمُٕم٤م، ومٜم٘مقل: ُمـ يم٤من يٛمر قمغم اًمٓمري٘ملم ُمًٕم٤م ومٛمـ أهي  حيرم؟ ,وراسمغ 

ِرُم سمال اؿمهٙم٤مل ُمهـ اعمٞم٘مه٤مت إسمٕمهد:  طم٤مًمت٤من، احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمقن ُمـ أهؾ اعمٞم٘م٤مت إسمٕمد يم٤معمدين: وم٢مٟمف حُيْ

                                                 

 (-1524صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ومُٞمْحِرم ُمـ ذي احلٚمٞمٗم٦م، ويٚمحؼ سمف ُمـ ًمٞمس ُمـ أهؾ اعمٞم٘م٤مشملم وإٟم  ممـ ُمّر قمغم اعمٞم٘م٤مشملم يم٠من يٙمقن ي ين ُمّر قمغم 

ٚمٞمٗم٦م، احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن يٙمقن ُمـ أهؾ اعمٞم٘م٤مت إدٟمك ًمٚمٛمديٜمه٦م يمه٠من يه٠مي اعمديٜم٦م ومٞمحرم ُمـ إسمٕمد وهق ذو احل

ر إطمراَُمهف ٕٟمهف ُمهـ أههؾ اعمٞم٘مه٤مت  اًمِم٤مُمل ومٞمٛمر قمغم اعمديٜم٦م صمؿ يٛمر قمغم اجلحٗم٦م سمٕمد ذًمؽ: ومٞمجقز ًمف أن ُيه١مظمر

 اًمث٤مين-

ون اعمٞم٘مه٤مت أي ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وُمـ ُمٜمزًمف دون اعمٞم٘م٤مت ومٛمٞم٘م٤مشمف ُمـ ُمقوٕمف، يمؾ ُمـ يمه٤من د

ٓ يٛمر قمغم أطمد اعمقاىمٞم٧م وم٢من ُمٞم٘م٤مشمف ُمـ ُمقوٕمف، ويمٚمٛم٦م ُمقوٕمف ذيمر أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م حتتٛمهؾ أُمهريـ: إُمه٤م أن 

حتتٛمؾ اًمٌٚمدة وإُم٤م أن حتتٛمؾ اًمٌٞم٧م، واًمذي قمٚمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ أٟمف إن يم٤من ذم سمٚمدة وم٢مٟمهف جيهقز ًمهف أن 

ِرَم ُمـ أّي ُمـ أـمراومٝم٤م، وأُم٤م إن يم٤من ذم همػم سمٚمدة يم٠من يٙمقن اًمِمخص ذم ُمزرقمه٦م وٟمحقهه٤م: وم٢مٟمهف حيهرم ُمهـ  حُيْ

سمٞمتف، هذا يمالُمٝمؿ، وًمٙمـ ٟم٘مقل: احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًمقىم٧م سمٕمض اًمٌٚمدات اًمتل شمٙمهقن دون اعمقاىمٞمه٧م ُمهـ اًمٌٕمهد 

سملم ـمرومٞمٝم٤م اًمٌمء اًمٙمثػم، وم٠مهؾ ضمدة قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُمـ ـمرومٝمه٤م ذم اًمِمه ل إمم ـمرومٝمه٤م ذم اجلٜمهقب يتجه٤موز 

وأيمثر: ومٙمالم اًمٗم٘مٝم٤مء أن أهؾ ضمدة جيقز رؿ أن حيرُمقا ُمـ ـمرومٝم٤م ٕهن٤م ذم داظمؾ اًمٌٚمدة، وًمهذًمؽ  أرسمٕملم يمٞمٚمق

ة  وًمذًمؽ ُمٕمرو  قمٜمد أهؾ ضمدة أن آظمر حمٓمه٦م سمٜمهزيـ  –يّمح سمٙمن اجلٞمؿ وسمْمٛمٝم٤م  –ُمٕمرو  قمٜمد أهؾ ضُمدَّ

ضمٞمٝمٝمؿ ًمٚمٜمٔمهر سمٓمريؼ ُمٙم٦م حيرُمقن ُمٜمٝم٤م ويًٛمقهن٤م ُمٞم٘م٤مت أهؾ ضمدة، وومٕمٚمٝمؿ هذا قمهغم ـمري٘مه٦م اًمٗم٘مٝمه٤مء وشمهق

إول صحٞمح: ٕهنؿ ي٘مقًمقن: إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٚمدة واطمدة وم٢مٟمف جيقز اإلطمرام ُمهـ أّي ُمهـ أـمراومٝمه٤م، وًمٙمهـ ىمه٤مل 

ضَمف هٜم٤م  ,سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ  : أن اًمٌٚمدة إذا يم٤مٟم٧م يمٌػمة وم٢مٟمف ,وهذا ىم٤مًمقه طمتك ذم صالة اجلٛمٕم٦م ومٞمج٥م أن ُٟمَخرر

 وٓ يٚمزم اًمًٕمل إمم صالة اجلٛمٕم٦م إذا يمه٤من هٜمه٤مك ُمًه٤موم٦م ٓ شم٠مظمذ طمٙمً  واطمًدا ًمذًمؽ جيقز شمٙمرار اجلٛمٕم٦م ومٞمٝم٤م

 ومٜم٘مهقل، اًمقاطمهدة ًمٚمٌٚمهدة يمٚمًٞم٤م طمٙمً   شم٠مظمذ ٓ اًمٙمٌػمة وهٙمذا، وم٤مًمٌٚمدة واطمدة سمٚمدة ذم يم٤من وًمق ومرؾمخ ُمـ أيمثر

 ٟمهص وإٟمه ، اطمتٞم٤مـًمه٤م سمٞمتهف ُمهـ حيرم وم٢مٟمف وهمػمه٤م يمجدة اًمٙمٌػمة اعمدن هذه ذم يم٤من ُمـ إن اًمٗم٘مٝم٤مء: ىم٤مقمدة قمغم

 ـمرومٝمه٤م ُمهـ أسمٕمد ـمرومٝم٤م إمم ـمرومٝم٤م ُمـ أن ضمدة، احلجؿ اذا يمٌػمة ٓ صٖمػمة يم٤مٟم٧م طمٞمٜم  اًم٘مرى قمغم ءاًمٗم٘مٝم٤م

 اعمٗمٝمهقم وههق، وإشمؿ إطمقط هق هذا وًمذًمؽ، ُمٙم٦م إمم ضمدة ضمٜمقب ُمـ أسمٕمد ضمٜمقا٤م إمم ؿم ر٤م ُمـ، ُمٙم٦م إمم

 وقمرومٜم٤م، اًمٌٚمدة ويِمٛمؾ سمٞمتف ؾيِمٛم ُمقوٕمف ُمـ وم٘مقًمف: إذا، أظمرى ذم أسمقاب يمالُمٝمؿ وختري٩م اًمٗم٘مٝم٤مء يمالم ُمـ

 واًمٌٕمٞمد- اًم٘مري٥م ُمتك ٟمٗمرق
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 ذم وأُمه٤م ُمٙمه٦م ُمهـ هُيّٚمقن وم٢مهنؿ احل٩م أرادوا إذا ُمٙم٦م أهؾ أن أي، حلجٝمؿ ُمٜمٝم٤م هيٚمقن ُمٙم٦م أهؾ ىم٤مل: طمتك

 ُمٙم٦م: ىم٤مل: أهؾ قمٜمدُم٤م واعمّمٜمػ، واحلرم احلؾ سملم جيٛمع أي اًمٕمٛمرة ذم يٚمزم ٕٟمف احلؾ ُمـ هيٚمقن وم٢مهنؿ اًمٕمٛمرة

 ههل ضمهًدا ُمٜمٝمه٤م يمثػمة أضمزاء وم٢من أن ُمٙم٦م وأُم٤م، احلرم داظمؾ يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م يم٤مٟم٧م طمٞمٜم  إول اًمزُمـ ٤مرسم٤مقمتٌ هذا

 ُمٙمه٦م ذم يمثهػمة أطمٞم٤مء وهٙمذا احلؾ ذم يمٚمف واًمٜمقري٦م اًمنمائع ُمـضمًدا  يمٌػم ومجزء، احلؾ ذم هل سمؾ احلرم ظم٤مرج

، احلهؾ ُمهـ وقمٛمرهتؿ سمحجٝمؿ هيٚمقن احلؾ ذم هؿ اًمذيـ ُمٙم٦م أهؾ وم٢من ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء، احلؾ ذم أصٌح٧م أن

 وٓ سمٞمتف ُمـ احل٩م ذم طمتك حيرم وم٢مٟمف , احلؾ ذم هل اًمتل إطمٞم٤مء , احلؾ ذم ؾمٙمٜمف يم٤من ومٛمـ، احلرم يدظمٚمقن ٓ

 ُمٙم٦م- ُمـ حيرم وٓ قمروم٦م ُمـ حيرم أن ًمف جيقز

 واحلرم- سملم احلؾ ا٤م وقمٛمرهتؿ جيٛمٕمقن، وقمٛمرهتؿ حلجٝمؿ ُمٜمٝم٤م حيٚمقن ُمٙم٦م أهؾ أن إًذا قمرومٜم٤م

 ومٛمٞم٘م٤مشمهف اخلٛمهس ههذه ُمهـ أّي  ُمٞم٘م٤مت قمغم ـمري٘مف يٙمـ مل ىم٤مل: وُمـ , ُمٝمٛم٦م ُم٤ًمًم٦م وهذه , ِمٞمخاًم ي٘مقل

 , اعمقاىمٞمه٧م ههذه سم٠مطمهد ُمه٤مًرا ـمري٘مهف يٙمهقن , يٛمر ٓ اًمذي أن اعم٤ًمئؾ أهؿ ُمـ اعم٠ًمًم٦م هذه، إًمٞمف أىمرا٤م طمذو

 ذات وأُم٤م ضمٌؾ وم٢مٟمف ٛمٚمؿيٚم وأُم٤م وادي واجلحٗم٦م وادي وىمرن وادي احلٚمٞمٗم٦م ذا وم٢من أودي٦م أهمٚمٌٝم٤م اعمقاىمٞم٧م وهذه

، اعمح٤مذاة يمٞمٗمٞم٦م عمٕمروم٦م حم٤مذاهت٤م ُمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م ذم ُمٝمؿ إُمقر هذه ُمٕمروم٦م، ضمٌؾ إٟمف ىمٞمؾ وىمد واد إٟمف ىمٞمؾ وم٘مد قمرق

 ههق إٟمه  سم٤محلذو واعمراد، طمذوه٤م يٜمٔمر، حي٤مذهي٤م وم٢مٟمف اجل٤ٌمل أو إودي٦م هذه ُمـ أطمد قمغم ُم٤مًرا ـمري٘مف يٙمـ مل ُمـ

 ُمـ يٙمقن سم٠من احلذو وإٟم  اعم٤ًمُمت٦م جي٥م ٓ أٟمف اًمٌمء هذا ٟمٕمر  أن جي٥م وهذا، ت٦ماعم٤ًمُم اعم٘مّمقد وًمٞمس اجلٝم٦م

 ًمًهٜم٤م اعمًه٤مُمت٦م، مت٤مًُمه٤م سم٤مًمدرضمه٦م ي٠مشمٞمٝمه٤م أن اعم٤ًمُمت٦م، وم٘مط احلذو ضمٝم٦م ُمـ ر٤م ُم٤ًموًي٤م اجلٝم٦م ذم يٙمقن وأن ضمٝمتٝم٤م

 اًمٗم٘مٝمه٤مء سمٕمهض ٟمٕمهؿ، ٤ًمُمت٦ماعم جي٥م ٓ أٟمف قمٚمٞمٝم٤م اإلمج٤مع طُمٙمل وىمد، اعمٞم٘م٤مت ذم وٓ اًم٘مٌٚم٦م ذم ٓ ومٞمٝم٤م ُمتٕمٌديـ

 ًمٞم٧ًم أهن٤م سم٤معمح٤مذاة اعمراد ُم٤م ذًمؽ قمرومٜم٤م وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ، إذا، اجلٌؾ رأى إذا يٚمزم اعم٤ًمُمت٦م أٟمف ؾم ه٤م

 ومٕمهؾ ذًمؽ؟ ٟم٘مقل: قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م اًمث٤مين ذم اجلٛمٚم٦م، إُمر ر٤م وأن يٙمقن ُم٤ًموًي٤م ضمٝمتٝم٤م ذم ي٠ميأن  وإٟم  اعم٤ًمُمت٦م

 سمج٤مٟمٌٝمه٤م اًمتهل ًمٚمٛمقاىمٞمه٧م حم٤مذيه٦م قمرق ذات أن ووضمد قمرق ًمذات ٟمٔمر طمٞمٜم  قمٜمف هللا ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 أٟمهف قمهغم ذًمؽ ومدل , قمٚمٞمف وأمجٕمقا اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م أىمره ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد هذا ويم٤من , قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومحذاه٤م

ىم٧م: ٟمهتٙمٚمؿ قمهغم ىمٌؾ أن ٟمتٚمٙمؿ قمغم اعمح٤مذاة ٕهن٤م ؾمت٠مظمذ و، اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م هذه، واضم٥م اعمح٤مذاة اقمت٤ٌمر يٙمقن

 اعمقاىمٞمه٧م أسمٕمهد إمم يٜمٔمهر ي٘مقًمقن: وم٢مهنؿ اعمح٤مذاة يمٞمٗمٞم٦م يٕمر  أن يًتٓمٞمع ٓ حي٤مذي ٓ اًمذي اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م، أن
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يمهؿ ُم٘مهدار أسمٕمهد اعمقاىمٞمه٧م ، آطمتٞمه٤مط سم٤مب ُمـ ُمٜمف ومٞمحرم ُم٤ًموم٦م اعمقاىمٞم٧م أسمٕمد إمم ومٞمٜمٔمر، ُم٤ًموم٦م ُمٜمف ومٞمحرم

 ومٞمحرم ُمٜمف ىمدًرا-

 وُمٕمٜمهك، اعمًه٤مُمت٦م يٚمهزم ىمٌؾ ىمٚمٞمهؾ: إٟمهف ٓ اعمح٤مذاة؟ ىمٚمٜم٤م شمٙمقن يمٞمػ ىمْمٞم٦م لوهضمًدا  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م قمٜمدٟم٤م

 ُمهر يٙمهقن وم٢مٟمهف اخلط هذا قمغم ُمرّ  ُمـ إن ومٜم٘مقل: اعمقاىمٞم٧م سملم ظمط ضمٕمؾ يٚمزم ٓ أٟمف اعم٤ًمُمت٦م يٚمزم ٓأٟمف  ىمقًمٜم٤م

 دمٕمهؾ أن وضمهدت أضمٝمهزة اًمرصهد ذم اخلهرائط وهمػمهه٤م عم٤م وظم٤مص٦م أن اعم٤ًمُمت٦م ووع ُيتّمقر، اعمٞم٘م٤مت قمغم

ٟم٘مهقل: إن ههذا همهػم ُمهراد ، ًمٚمٛمٞم٘مه٤مت ُمًه٤مُم٧م اخلط هذا إن ومت٘مقل: ظمٓم٤م سمٞمٜمٝم  دمٕمؾ صمؿ اعمٞم٘م٤مت مه٤م ٟم٘مٓمتلم

 ًمهٌٕمض أههؾ اًمٗم٘مهف ويٛمٙمهـ شمٕمٌهػًما إٓ اًمٕمٚمهؿ أههؾ سمهلم اشمٗم٤مىًمه٤م يٙمقن ذيمرٟم٤م ىمٌؾ وم٘مٚمٞمؾ أٟمف يٙم٤مد وىمد، ذقًم٤م

 اعمقاىمٞمه٧م وأهمٚم٥م، سمرؤيتف وًمٚمجٌؾ قمٚمٞمف عمرورسم٤م ًمٚمقادي اعمح٤مذاة وشمٙمقن، وم٘مط اعمح٤مذاة اعم٘مّمقد شمقضمٞمٝمف، وإٟم 

 ُمـ أن ًمٞمس ىمرون ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ أراد عم٤م ٟمٕمرومف اًمذي اعمٜم٤مزل ىمرن وم٢من وًمذًمؽ، أودي٦م ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م إن سمؾ أودي٦م

 اًمهذي اًمهقادي ُمهع ومٕمٚمقا؟ ُمِمقا ُم٤مذا قمٚمٞمف يٛمر عمـ اجلٌؾ ـمريؼ ُمـ حم٤مذًي٤م ًمف جيٕمٚمقا أن أرادوا سمؾ ُمـ ىمرون عم٤م

 اًمقادي سم٤مقمت٤ٌمر ًمف حم٤مذًي٤م ومجٕمٚمقه اجلٌؾ سمف إمم صٕمدوا طمتك قمٚمٞمف ُمِمقا اًمًٞمؾ وادي اعمًٛمك وهق تاعمٞم٘م٤م قمٚمٞمف

 وُمِمهٞمٜم٤م ؾمهٞم٤مرة أظمهذٟم٤م رمحهف اهلل ي٘مهقل: اعمٞم٘مه٤مت ههذا ذم يم٤مٟمقا اًمذيـ اعمِم٤ميخ أطمد أن وأذيمر، أظمر اعمٞم٘م٤مت

 إًذا، اًمهقادي قمهغم ومٛمِمهقا اًمقادي سم٤مقمت٤ٌمر إول ًمٚمٛمٞم٘م٤مت حم٤مذ اعمٞم٘م٤مت هذا أن شم٠ميمدٟم٤م طمتك ُمـ هٜم٤مك سم٤مًمقادي

 ُمه٤م أن أن ٟمٕمهر  وًمذًمؽ ٟمحـ، ًمف حم٤مذًي٤م يٙمقن وم٢مٟمف إؾم٤مد جمراه أو اًمقادي هذا قمغم ُمرّ  ُمـ يمؾ وم٤معمح٤مذي

، واطمهد ُمٞم٘مه٤مت ُمع أهنه  اًمٙمٌػم اًمًٞمؾ ُمٞم٘م٤مت ُمـ ُمٙم٦م إمم أىمرب ارََدا ـمريؼ ُمـ هق اًمذي حَمَْرم سمقادي يًٛمك

 إًذا، سمه٤مًمقادي شمٙمهقن إٟم  اعمح٤مذاة أن اًم٥ًٌم، سم٤مصمٜم٤م قمنم أو صمالصم٦م قمنم يمٞمٚمق أيمثر شمٌٕمد اًمٙمٌػم اًمًٞمؾ ومٞمف إصؾ

 قمهغم يٙمهقن وأن سمرؤيتهف يٙمهقن ضمٌؾ وم٢مٟمهف قمرق يمذات قمرق إن ىمٚمٜم٤م إن ذات ضمٌاًل  يم٤من إن اًمٌمء: هذا قمرومٜم٤م

 ًمف- حم٤مذًي٤م يٙمقن وم٢مٟمف سمٕمٞمًدا: وًمق ؿم ًمف قمـ أو اعم٤مر يٛملم

 ضمٝم٦م ُمـ ُمرّ  ُمـ إن حم٤مذًي٤م؟ ٟم٘مقل: يٙمقن ومٙمٞمػ اًمٌحر ضمٝم٦م ُمـ ُمرّ  ُمـ ٤مذاة:اعمح صٗم٦م ُمٕمروم٦م اًمث٤مًمث٦م اعم٠ًمًم٦م

 وُمٞم٘مه٤مت اًمِمه ل ُمهـ ضمه٤مء عمـ اجلحٗم٦م ُمٞم٘م٤مت ًمٚمٛمٞم٘م٤مشملم: ُيٜمٔمر اًمؼم ًمٚمؼّم، وحم٤مذاة سمٛمح٤مذاشمف اًمٕمؼمة وم٢من اًمٌحر

 ذم ههذه حيهرم وم٢مٟمهف يٚمٛمٚمهؿ ُمٞم٘مه٤مت طمه٤مذا إذا وم٢مٟمف ىم٤مدًُم٤م إمحر اًمٌحر ُمـ ُمرّ  ومٛمـ، اجلٜمقب ُمـ ضم٤مء عمـ يٚمٛمٚمؿ

 اًمٌحهر: ـمريهؼ قمهـ إن ضم٤مؤوا وهمػمهؿ اعمٖمرب وأهؾ ُمٍم يم٠مهؾ اًمِم ل ُمـ اًمٌحر ُمـ ضم٤مء ُمـ وُمثٚمف، احل٤مل
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 حم٤مذًيه٤م يٛمر ومل اًمٌحر ـمريؼ ُمـ ضم٤مء ُمـ وأُم٤م، ُمٜمف حيرم وم٢مٟمف اًمٌحر ذم وهق اجلحٗم٦م ُمٞم٘م٤مت طم٤مذى وم٢مذا يٛمرّ  وم٢مٟمف

، قمٚمٞمهف اإلمجه٤مع طمٙمل وىمد، ضمدة وهق اًمؼمّ  ُمـ إًمٞمف ّمؾي ُمٙم٤من أول ُمـ حيرم ٟم٘مقل: وم٢مٟمٜم٤م اعمٞم٘م٤مشملم هذيـ ٕطمد

 , يٚمٛمٚمهؿ ُمٞم٘مه٤مت حي٤مذون , يٛمرون وٓ جلحٗم٦م ٓ حي٤مذون ٓ اًمًقايمل أهؾ وم٢من اًمًقايمل سم٠مهؾ ًمذًمؽ وُمثٚمقا

 اعمقاىمٞمه٧م: ُمهـ أّي  قمهغم يٛمهرون ًمٚمًه٤مطمؾ اًمنمهىمل وٓ وي٠مشمقن إمحر ًمٚمٌحر اًمٖمريب اًم٤ًمطمؾ ُمـ ي٠مشمقن وإٟم 

 يٚمهزم وٓ ُمٞم٘م٤مشًمه٤م حيه٤مذوا مل ٕهنهؿ، اًمٌحر ُمـ اإلطمرام يٚمزُمٝمؿ وٓ ضمدة ُمـ حيرُمقن ٚمؿاًمٕم أهؾ سم٤مشمٗم٤مق ومٝم١مٓء

ُمهـ  ُمهروره يمه٤من إن اًمٌمهء ومهٜمٗمس اًمٓم٤مئرة ـمريؼ قمـ اًمٌحر، وأُم٤م ـمريؼ قمـ ُمرّ  عمـ هذا، اًمٌحر ُمـ اإلطمرام

 ضمٝمه٦م ُمهـ شم٘مهدم اًمٓمه٤مئرة اعمٖمهرب ضمٝمه٦م ُمهـ ىمدوُمف يم٤من ٕطمد هذه اعمقاىمٞم٧م ومٛمـ ـمري٘مٝم٤م، وإن حم٤مذًي٤م ـمريؼ

 ُمهـ ٕي حم٤مذيه٦م وًمٞم٧ًم ُمٞم٘م٤مشًم٤م ًمٞم٧ًم , ُمٞم٘م٤مت ضمدة أن سم٤مقمت٤ٌمر ٓ ضمدة ُمـ حيرُمقا أن رؿ جيقز وم٢مهنؿ اعمٖمرب

 وأُمه٤م، ُمٜمهف حيرُمهقن اًمهؼمّ  إمم يّمهٚمقا ُمٞم٘م٤مت، ومٛمـ طملم قمغم يٛمروا مل ٕهنؿ ه١مٓء ُمٜمٝم٤م حيرم وإٟم  , اعمقاىمٞم٧م

، اًمٌحهر ُمـ ضمزًءا دم٤موزوا ىمد ومٞمٙمقن، اًمٌحر قمـ سمٕمٞمد ٓم٤مراعم ٕن اجلقّ  ذم حيرُمقا أن إومم أن ؿمؽ ومال اًمٓم٤مئرة

ُمٓمه٤مر ضمهدة داظمهؾ سمٕمهض  ٕٟمٜمه٤م ٟمٕمٚمهؿ أن اًمٓمه٤مئرة ُمـ مجٞمًٕم٤م حيرُمقن قمٛمقم اًمٜم٤مس اًمٓم٤مئرة ٟم٘مقل: إن وًمذًمؽ

 اًمٌمء قمـ اًمٌحر-

 اهلل رمحٝمهؿ حمرم، اًمٗم٘مٝمه٤مء همػم اعمٞم٘م٤مت دم٤موز ُمٙم٦م دظمقل أراد عمـ جيقز وٓ شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اعمّمٜمػ ي٘مقل

 ٓ، سمٕمٛمهرة أو سمحه٩م إُمه٤م حمهرم وهق إٓ ُمٙم٦م يدظمؾ أن ,وؾمٜمًتثٜمل سمٕمد ىمٚمٞمؾ  – ٕطمد جيقز ٓ ي٘مقًمقن: شمٕم٤ممم

 ريض قمٌه٤مس اسمهـ قمـ وٟمحقه قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ أُمًرا ذًمؽ ضم٤مء وىمد، إطمرام سمٖمػم شمدظمؾ ًمؽ أن جيقز

 ًم٘مته٤مل ىمه٤مل: آ ُمًهتثٜملم ٟمه٤مسٕ إٓ إصهؾ ههق ههذا، حمرًُم٤م يٙمقن أن ُمٙم٦م دظمؾ ُمـ قمغم جي٥م أٟمف قمٜمف: اهلل

ّل صغّم  ظم٤مص هق إٟم  وهذا، ُم٤ٌمح اًمٌٝمهقي يمته٤مب  ُمٜمّمهقر وًمٚمِمهٞمخ، حمهددة صهقر وذم وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل سم٤مًمٜمٌَّ

 ُمٙم٦م- ذم اًم٘مت٤مل جيقز ُمتك ذم ,أو يمذا  –اؾمٛمف اإلقمالم  ُمٓمٌقع

 إذا ٤مًمِمهخصيم ُمٙم٦م سمدظمقل شمتٙمرر طم٤مضم٦م ًمف شمٙمقن اًمذي شمتٙمرر، اًمِمخص طم٤مضم٦م أو ُم٤ٌمح ًم٘مت٤مل ٓإىم٤مل: 

 اًمهذيـ ويم٤مًمتجه٤مر ُمهثال يم٤مًمًه٘م٤مة يهؽمددون اًمهذيـ ُمهـ وٟمحقه أو ويرضمع ومٞمحتٓم٥م احلؾ إمم خيرج ُمٙمًٞم٤م يم٤من

 ُمٙم٦م ُمـ همػم يدظمٚمقا أن رؿ جيقز ومٝم١مٓء ُمٙم٦م: إمم طم٤مضمتف سمّمٗم٦م دائٛم٦م وٟمحق ذًمؽ هذا شمتٙمرر سمْم٤مئع يقزقمقن

 ُمٙم٦م- إمم ومٞمٝم٤م دظمؾ ُمرة يمؾ حيرم سم٠من ًمٚمٛمِم٘م٦م إطمرام
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 ًمهف ضمه٤مز ُمهـ أن إول: أُمهريـ، إُمهر ُمٕمٜم٤مهه٤م اجلٛمٚمه٦م هذه، ُمقوٕمف ُمـ أطمرم اًمٜمًؽ رادأ إذا ىم٤مل: صمؿ

 يٙمهقن أن إٓ ومٞمف هق اًمذي اعمٙم٤من يٕمٜمل ُمـ ُمقوٕمف ُمـ حيرم وم٢مٟمف اإلطمرام: أراد صمؿ إطمرام همػم ُمـ ُمٙم٦م دظمقل

٠مذيمر ههذيـ ؾمه – أقمٞمد هذه اجلٛمٚم٦م ٟم٠مظمهذ ُمٜمٝمه٤م طمٙمٛمهلم، احلرم داظمؾ يم٤من إذا احلؾ أدٟمك ُمـ حيرم وم٢مٟمف قمٛمرة

 همهػم ُمهـ ُمٙمه٦م دظمهقل ًمهف ضم٤مز ُمـأٟمف  إول: احلٙمؿ ,احلٙمٛملم صمؿ ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ أُمًرا ُمٝمً  سمٕمدمه٤م إن ؿم٤مء اهلل 

إطمهرام،  سمهدون يهدظمؾ أن طمٞمٜمةهذ ًمهف يم٠من ذه٥م إمم ضمدة ومٞمجقز اعمقاىمٞم٧م دون دظمؾ أو ُمٙم٦م دظمؾ وم٢مذا إطمرام

 همهػم ُمهـ دظمٚمه٧م ٕٟمهؽ ضمهدة ُمـ حترم دةضم إمم ذه٧ٌم إذا، ومٞمف هق اًمذي ُمٙم٤مٟمف ُمـ حيرمأن  طمٞمٜمةذ ًمف ومٞمجقز

 إومم- اًمّمقرة هذه، وهٙمذا إطمرام

 آظمهر ٟمًهًٙم٤م ي٠مظمهذ أن أراد صمهؿ ٟمًهٙمف وىم٣مه حمرًُم٤م ُمٙم٦م إمم دظمؾ ُمـ أن اًمث٤مين: احلٙمؿ أو اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 وم٘مقًمهف، احلهؾ أدٟمك إمم خيرج وم٢مٟمف اًمٕمٛمرة إٓ ُمقوٕمف ُمـ حيرم وم٢مٟمف , سمٛمنموقمٞمتٝم٤م ىمٚمٜم٤م إن , ُمثاًل  أظمرى قمٛمرة

 دظمهؾ عمهـ ٟم٘مهقل أيًْم٤م أن وجيقز، إطمرام همػم ُمـ اًمدظمقل ًمف ضم٤مز عمـ إُم٤م، أُمريـ إمم يٕمقد اًمٜمًؽ أراد صمؿ إًذا:

 حيهرم وم٢مٟمف احل٩م أراد صمؿ اًمٕمٛمرة دظمؾ احل٩م ُمثؾ، ُمقوٕمف ُمـ اًمث٤مين أيًْم٤م اًمٜمًؽ وم٢مٟمف حيرم قمٛمرشمف وىم٣م حمرًُم٤م

ّل صغّم  ي٨مؾم٠مذيمر طمد، ُمٕمل اٟمٔمروا، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة يِمٛمؾ هذا، ُمقوٕمف ُمـ  ههذه وٟم٠مظمذ وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  طمدي٨م ُمـ أي ُمٜمف يمٚمٝم٤م إطمٙم٤مم ّل صغّم ، ؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ  ُمرّ  وعمـ رـ هـ»وؾمّٚمؿ:  قمٚمٞمف اهلل ىم٤مل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ: ممـ ىمقل، (1)شقمٛمرة أو طمًج٤م يريد ممـ قمٚمٞمٝمـ  اإلرادة ههذه قمٛمهرة: أو طمًجه٤م يريهد اًمٜمٌَّ

 اًمِمه٤مومٕمٞم٦م اًمٗم٘مٝمه٤مء ُمهـ وسمٕمهض، وم٘مٝم٤مئٜمه٤م قمٌه٤مرة ههذه، يمهؼمى وٟمٞمه٦م صٖمرى ىمًٛملم، ٟمٞم٦م إمم ٘مقًمقن: شمٜم٘مًؿي

ًٓ  ومٞم٘مقل , يمؼمى اًمٜمٞم٦مو اًمّمٖمرى اًمٜمٞم٦م شمِمٛمؾ اًمٜمٞمتلم – يريد ممـ واًمٕمزم سم٤مًمٜمٞم٦م يٕمؼم يم٤معم٤موردي  اًمٙمؼمى اًمٜمٞم٦م أو

 – طمٞمٜمةذ وم٢مٟمف دوٟمف: وأطمرم اعمٞم٘م٤مت ُمـ حيرم مل وم٢من، اعمٞم٘م٤مت ُمـ حيرم أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م، حي٩م أن يريد اًمذي وهق

 سمٕمهد اعمّمهٜمػ يمالم وؾمٞم٠مي , دم وحيرم ُمٜمف وقمٚمٞمف يرضمع أن قمٚمٞمف جي٥م ,يم  ؾمٞمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف اعمّمٜمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ 

 همهػم اعمٞم٘م٤مت اعمرء جي٤موز سم٠من اًمٕمزم هل اًمّمٖمرى اًمٜمًؽ، اًمٜمٞم٦م ذم اًمدظمقل ٟمٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمؼمى اًمٜمٞم٦م هذه , ىمٚمٞمؾ

ًٓ ًمٙمٜمف حمؾ أٟم٤م ٘مقل:ي، اًمٜمًؽ ذم اًمدظمقل ٟم٤موٍ   قمزًُمه٤م قم٤مزم، طمًج٤م أو قمٛمرة ٟمًًٙم٤م ؾمٞم٠مظمذ أٟمف قم٤مزم ُم٤مزًم٧م طمال

 دظمهؾ ومٛمـ، ُم٤ٌمح يم٘مت٤مل وٟمحقه أن يٙمقن ذا طم٤مضم٦م شمتٙمرر إٓ يدظمؾ أن ٕطمد جيقز ٓ أٟمف اعمذه٥م قمغم، ُم١ميمًدا

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف- (1)
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 أو طمًجه٤م ي٠مظمذ نأ أراد صمؿ , شمتٙمرر طم٤مضم٦م قمٜمده يم٤مٟم٧م وًمق , أراد صمؿ اًمٕمزم وهق اًمّمٖمرى اًمٜمٞم٦م وقمٜمده ُمٙم٦م إمم

 قمٚمٞمٝمه٤م ؾمهتٜمٌٜمل ٕهنه٤م صم٤مٟمٞمه٦م ُمهرة أقمٞمده٤م، صٖمرى ٟمٞم٦م قمٜمده يم٤مٟم٧م وًمق اعمٞم٘م٤مت إمم يرضمع أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م قمٛمرة

 قمهكمّ  طمهُرم، حمرم أٟم٤م ي٘مقل: أن (1)اًمٙمؼمى اًمٜمٞم٦م، ويمؼمى صٖمرى ٟمققم٤من، ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م، سمٕمده٤م اًمتل اعم٠ًمًم٦م

 ُمهـ شمٙمقن أن جي٥م , اًمٜمًؽ ذم اًمدظمقل ٟمٞم٦م , اًمٙمؼمى ًمٜمٞم٦مهذه شمًٛمك ا، رأد شمٖمٓمٞم٦م قمكمّ  طمرم، اعمخٞمط ًمٌس

ٟمٞمه٦م  ًمٞمًه٧م وههل اًمّمهٖمرى شمًهٛمك اًمٜمٞمه٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م، يّمح ومال اعمٞم٘م٤مت دون اًمٙمؼمى اًمٜمٞم٦م ٟمقى ُمـ، اعمٞم٘م٤مت

 ضمه٤موز ُمهـ، صمالصم٦م أو يقُملم سمٕمد أو ؿمٝمريـ أو ؿمٝمر سمٕمد قمٛمرة آظمذ ؾمق  أٟمف اًمٕمزم وًمٙمـ اًمٜمًؽ ذم اًمدظمقل

 جيه٥م وم٢مٟمهف: صهٖمرى وهل اًمٜمٞم٦م – ي٠مظمذ قمٛمرةأن  قمغم قم٤مزم , حيرم أن قمغم قم٤مزم وهق ِرمحُمْ  همػم اعمقاىمٞم٧م هذه

 ُمٙم٦م؟ أريهد إمم دظمٚم٧م عم٤مذا اًمّمٖمرى: اًمٜمٞم٦م قمٜمده ًمٞم٧ًمو اعمٞم٘م٤مت ضم٤موز اًمذي وأُم٤م، اعمٞم٘م٤مت إمم يرضمع أن قمٚمٞمف

 ُمٙم٤مٟمف- ُمـ حيرم اًمذي هذا، زم ٟمٞم٦م ٓ اًمتج٤مرة

 همػم ُمـ اًمدظمقل ًمف ىمٚمٜم٤م إٟمف جيقز اًمذي ًمألول سم٤مًمٜم٦ًٌم , اًمٜمًؽ أراد ؿاهلل شمٕم٤ممم: صم رمحف اعمّمٜمػ وم٘مقل إًذا

 اًمٕمٛمرة أو احل٩م قمغم قم٤مزًُم٤م يم٤من ُمـ وأُم٤م، اًمٕمزم شمًٛمك اًمتل ًمٚمح٩م اًمّمٖمرى اًمٜمٞم٦م ٟم٤موًي٤م يٙمـ مل إذا ومٞم  , إطمرام

ه ومتحرم ُمٜمهف، ٕن ًمٚمٛمٞم٘م٤مت شمرضمع أن قمٚمٞمؽ جي٥م ٟم٘مقل: طمٞمٜمةذ وم٢مٟمف حمرم: همػم اعمٞم٘م٤مت وضم٤موز  اهلل ّل صهغّم اًمٜمٌَّ

 اًمٙمهؼمى سم٤مًمٜمٞمه٦م ٟمخّمّمهٝم٤م ُمًٕم٤م، وٓ واًمٙمؼمى اًمّمٖمرى اًمٜمٞمتلم: اًمٜمٞم٦م يِمٛمؾ هذا شيريد ممـ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف

 ُم٠ًمًم٦م- وم٘مط، هذه

 حمهرم، واًمهذي همػم اعمٞم٘م٤مت يتج٤موز اًمذي إن ي٘مقل:، اعمٞم٘م٤مت إمم رضمع حمرم همػم دم٤موزه وإن اًمِمٞمخ: ي٘مقل

 ومٞمحهرم اعمٞم٘مه٤مت إمم يرضمعأن  قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمٕمٛمرة: أو احل٩م يريد ممـ إول: اًمٜمقع، ٟمققم٤من حمرم همػم يتج٤موزه

يمؾ ُمهـ  قمغم جي٥م أٟمف اعمذه٥م ٟم٘مقل: ٟمحـ قمٛمرة أو طمًج٤م يريد ٓ ضم٤موزه ممـ اًمث٤مٟمٞم٦م: صقرة، اًمّمقرة هذه، ُمٜمف

 دم- إٓ جي٥م قمٚمٞمف ومٞمتدارك يرضمع أن قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف، اعمذه٥م هذا، حيرم أن دظمؾ ُمٙم٦م

 إمم يرضمهع أن قمٚمٞمهف جيه٥م يٕمٜمهل، ُمٜمهف ومه٠مطمرم اعمٞم٘مه٤مت إمم رضمع حمرم همػم ٤موزهدم اًمذي إن اًمِمٞمخ: ي٘مقل

 يٕمهذر ٓ وم٢مٟمف اعمٞم٘م٤مت: ضم٤موز ىمد أٟمف ضمٝمؾ ُمـ وم٢من، واًمٜم٤مومؾ واجل٤مهؾ اعمتٕمٛمد يِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ هذا وىمقًمف، اعمٞم٘م٤مت

 سمجٝمٚمهف يٕمهذر ٓ وم٢مٟمف اعمٞم٘م٤مت: ُمـ اإلطمرام يٚمزُمفأٟمف  ضمٝمؾ ُمـ ويمذا، ًمٚمٛمٞم٘م٤مت اًمرضمقع قمٚمٞمف جي٥م سمؾ، سمجٝمٚمف

                                                 

 اًمّمٖمرى( وهق ؾمٌؼ ًم٤ًمن، وصقاسمف يم  أصمٌتٜم٤م يم  ٓ خيٗمك ُمـ اعمٕمٜمك إن ؿم٤مء اهلل- هٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مرح طمٗمٔمف اهلل: )اًمٜمٞم٦م (1)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 21 

 إن ىمٚمٜمه٤م:، سم٤مجلٝمؾ ومٞمٝم٤م يٕمذر اًمتل إؿمٞم٤مء هل ُم٤م اًم٘مقاقمد ذح ىمٌؾ ذم ذيمرٟم٤م وىمد، ًمٚمٛمٞم٘م٤مت اًمرضمقع يٚمزُمف سمؾ

 وٓ ُمٕمهدوًُم٤م اعمقضمهقد جيٕمؾ اجلٝمؾ إن ي٘مقًمقن: وًمذًمؽ، اعم٠مُمقرات ذم سمف يٕمذر وٓ اعمٜمٝمٞم٤مت ذم سمف يٕمذر اجلٝمؾ

 جيٕمهؾ وٓ، قمٜمهؽ ومٞمٕمٗمهك شمٗمٕمٚمهف: مل يم٠مٟمؽ قمٜمف اعمٜمٝمل ومٞمجٕمؾ ُمٕمدوًُم٤م: اعمقضمقد ُمقضمقًدا، جيٕمؾ اعمٕمدوم جيٕمؾ

 ومٝمهق اعمٞم٘م٤مت ُمـ ٟمحرم سم٠من احل٩م سم٤مب ذم ُم٠مُمقرون وٟمحـ، اعم٠مُمقرات ذم سمف ُمٕمذوًرا ًمٞمس ومٝمق ُمقضمقًدا اعمٕمدوم

 دمه٤موز ُمـ إن ٟم٘مقل: وًمذًمؽ، ُمٕمٞمٜم٦م ذم اؾمتثٜم٤مءات إٓ ومٞمٝم٤م يٕمذر ٓ أٟمف ومٞمٝم٤م اعم٠مُمقرات، واعم٠مُمقرات إصؾ ُمـ

 صمهؿ ويٜمه٤مم اًمًهٞم٤مرة ذم يٙمهقن اًمٜمه٤مس ُمهـ يمثهػم، اعمٞم٘مه٤مت إمم يرضمهع أن قمٚمٞمف جي٥م: ٟم٤مئً   ٟم٤مؾمًٞم٤م هاًل ضم٤م اعمٞم٘م٤مت

 شمرضمهع مل ومه٢من اعمٞم٘مه٤مت إمم شمرضمهع أن قمٚمٞمهؽ ومٞمجه٥م، اعمٞم٘مه٤مت دمه٤موزت ىمهد ومٞم٘مقًمقن ًمف: اعمٞم٘م٤مت يتج٤موزون

 ىم٤مقمهدة هذه، ًمٜمًٞم٤منا طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمٜمقم أن وقمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة، سمٜمًٞم٤مٟمؽ شمٕمذر وٓ، دم قمٚمٞمؽ وم٢من وحترم ًمٚمٛمٞم٘م٤مت

ذم  اجل٤مههؾ أطمٙمه٤مم خته٤مًمػ أطمٙمه٤مم ًمهف اًمٜمه٤مد، اًمٜم٤مد طمٙمؿ ي٠مظمذ ٟم٤مئؿ يمؾأن  اًمٙم٤مذم: اعمقومؼ ٟمٗمًف ذم ذيمره

 اعمٞم٘مه٤مت إمم رضمع اعمّمٜمػ: ىمقل اعمٞم٘م٤مت: إمم رضمع، اًمٙمؾ شمِمٛمؾ حمرم همػم دم٤موزه إن سمٕمض اًمّمقر، إًذا وم٘مقًمف:

 ُمـ حيرم أن قمٚمٞمف جي٥م اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ اُمرئ أن ًمق ٜمكُمٞم٘م٤مت؟ سمٛمٕم ًمٙمؾ ضمٜمًٞم٦م هل أم قمٝمدي٦م هل هؾ أًمه هذه

 أن قمٚمٞمهف ٟمحـ ٟم٘مقل: جي٥م، ضم٤مهاًل  ٟم٤مؾمًٞم٤م حيرم ومل ُمٙم٦م إمم وصؾ اعمدين هذا، احلٚمٞمٗم٦م ذي ُمـ ُمٞم٘م٤مت؟ حيرم أي

 أًمه أن ىمٚمٜم٤م وإن، ضم٤موزشمف اًمذي ُمٞم٘م٤مشمؽ إمم شمرضمع أن قمٚمٞمؽ جي٥م يٕمٜمل قمٝمدي٦م أًمهأن  ىمٚمٜم٤م إذا، اعمٞم٘م٤مت إمم يرضمع

 وهمهػمه اعمّمهٜمػ اعمذه٥م اًمذي قمٚمٞمهف ُمِمٝمقر، ؿم٤مء ُم٤م خيت٤مر، اخلٛم٦ًم اعمقاىمٞم٧م ُمـ ُمٞم٘م٤مت ٕي ومػمضمع ضمٜمًٞم٦م

هّل صهغّم  ًم٘مهقل قمٚمٞمهف ُمهرّ  اًمذي وهق ُمٜمف حيرم أن قمٚمٞمف وضم٥م اًمذي اعمٞم٘م٤مت إمم يرضمع أن قمٚمٞمف جي٥مأٟمف   اهلل اًمٜمٌَّ

ذم  اًمقضمهقب ومٞمٙمقن: قمٚمٞمؽ ُمرّ  ٤مُم أي ومٝمـ (1)شقمٛمرة أو طمًج٤م يريد ممـ قمٚمٞمٝمـ ُمرّ  وعمـ رـ هـ»وؾمّٚمؿ:  قمٚمٞمف

 قمٚمٞمهف وضم٥م اًمذي اعمٞم٘م٤مت إمم أي قمٝمدي٦م هٜم٤م أًمه اعمٞم٘م٤مت: إمم رضمع اعمّمٜمػ: إًذا وم٘مقل، طم٘مؽ ُمتٕمٚمً٘م٤م سمٛمٞم٘م٤مشمؽ

 ُمٜمف- حيرم أن

 ُمٜمف- حيرم أن قمٚمٞمف ومٞمج٥م ُمٜمف، أي ىم٤مل: وم٠مطمرم

 أطمرم ُمـ، يرضمع مل أو اعمٞم٘م٤مت إمم رضمع ؾمقاء، دم ومٕمٚمٞمف اعمٞم٘م٤مت: دون أطمرم أي، دوٟمف ُمـ أطمرم ىم٤مل: وم٢من

 شمجٚمه٦م همهػم واوهح٦م»ٕن اجل٤مههؾ  – اًمّمهقرة هذه ذم قم٤معم٤ًم يم٤من جي٥م أٟمف ٟم٘مقل: أٟمف – قم٤معم٤ًم اعمقاىمٞم٧م دون ُمـ

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف- (1)
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 ومٛمهـ، اعمٞم٘مه٤مت ُمـ اإلطمرام احل٩م واضم٤ٌمت ُمـ ٕن، دم قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف احل٤مل: هذه ذم وُمتٕمٛمًدا قم٤معم٤ًم يم٤من ًمٙمٜمف

 إي٤مه- ًمؽميمف دم قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف اًمقاضم٥م هذا شمرك

 أو اعمٞم٘مه٤مت ُمهـ يٙمهقن أن إُم٤م اإلطمرام، حمرم ومٝمق ومٕمؾ وم٢من اعمٞم٘م٤مت: ىمٌؾ حيرم ٓأ وإومْمؾ اًمِمٞمخ: ي٘مقل

ٜم٦َّم، وىمد هق اعمٞم٘م٤مت ُمـ اإلطمرام، سمٕمده أو ىمٌٚمف ًُّ ّل صغّم  اًم إن ضمؼميؾ أشم٤مين آٟمًٗم٤م وىم٤مل: »وؾمّٚمؿ:  قمٚمٞمف اهلل ىم٤مل اًمٜمٌَّ

ّل ، (1)شاعم٤ٌمرك اًمقادي هذا ذم صّؾ   أن قمهغم ُمٞم٘م٤مت ذي احلٚمٞمٗمه٦م، ومهدل ُمـ أطمرم إٟم  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم واًمٜمٌَّ

ٜم٦َّم اإلطمرام ًُّ  ومٞمهف ُمٕمهلم سمٛمقوع ُمتٕمٚمً٘م٤م وًمٞمس وـمرومف وآظمره أوًمف يمٚمف اًمقادي يِمٛمؾ واعمٞم٘م٤مت، اعمٞم٘م٤مت ُمـ اًم

 ُمّر قمٚمٞمٜمه٤م يم  دًُم٤م قمٚمٞمف وم٢من ذًمؽ ومٕمؾ وُمـ، جيقز ٓ اعمقاىمٞم٧م دون اإلطمرام أن اًمث٤مين: إُمر، قمداه ُم٤م دون حيرم

 إومم ظمهال  ىمقًمٜم٤م سملم ومرق وقمٜمدٟم٤م، إومم ظمال  وًمٙمٜمف ٟم٘مقل: ٟمٕمؿ جيقز اعمقاىمٞم٧م ىمٌؾ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، اإلطمرام

هٜم٦َّم شمرك وم٢من، ُمٙمروه إٟمف ىمقًمٜم٤م وسملم ًُّ  وأطمٞم٤مًٟمه٤م يٙمهقن إومم ظمهال  وأطمٞم٤مًٟمه٤م يٙمهقن ُم٤ٌمطًمه٤م أطمٞم٤مًٟمه٤م يٙمهقن اًم

ٜم٦َّم وإشمؿ، ومل إومم ظمال  هق وإٟم  ُمٙمروًه٤م ًمٞمس اعمٞم٘م٤مت ىمٌؾ واإلطمرام، ُمٙمروًه٤م ًُّ  ٕن سمٙمراهتف ي٘مقًمقا واًم

 ومٚمهف اعم٘مهدس سمٞم٧م ُمـ أطمرم ُمـأن »طمديًث٤م ُمقوققًم٤م  ذًمؽ ذم رووا آؾمتح٤ٌمب، وىمد يرى ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ

أن  إومم إن ٟم٘مهقل: ، وًمٙمهـ,ويًتدل سمف سمٕمهض وم٘مٝمه٤مء اًمِمه٤مومٕمٞم٦م  –يّمح  ٓ هذا وًمٙمـ (2)شويمذا يمذا أضمر

 ىمٌهؾ حتهرم اطمتٞم٤مـًمه٤م اًمٓمه٤مئرة ُمثهؾ اعمٞم٘مه٤مت ىمٌؾ حيرم أن ُمّمٚمحتف اًمٜم٤مس سمٕمض، عمّمٚمح٦م إٓ تاعمٞم٘م٤م ُمـ حيرم

 اطمتٞم٤مـًمه٤م ىمٌٚمهف أطمهرم ٓ ي٘مهػ ذم اعمقاىمٞمه٧م ٟم٘مهقل سم٤مص ذم يريم٥م ُمـ، دىم٤مئؼ سمٕمنم أو دىم٤مئؼ سمخٛمس اعمٞم٘م٤مت

 وهٙمذا- ظمِمٞم٦م أن شمٜمًك أو شمٜم٤مم ذم اًمٓمريؼ

 ومٝمق حمرم- اعمقاىمٞم٧م ىمٌؾ أطمرم ومٕمؾ، أي ي٘مقل: وإن

 احله٩م وأؿمهٝمر، احله٩م أؿمهٝمر احلجه٦م، ههذه ذي ُمـ وقمنم اًم٘مٕمدة وذو ؿمقال احل٩م وأؿمٝمر اًمِمٞمخ: ي٘مقل

، احله٩م وذو اًم٘مٕمهدة وذو ؿمهقال صمالصمه٦م: هل احل٩م وأؿمٝمر، ُمٜمتٝم٤مه٤م ذم وأطمٙم٤مم اسمتدائٝم٤م ذم أطمٙم٤مم قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمل

 شمّمهؾ احله٩م أقم ل وم٢من وإٓ، اًمٕمنم ذم يٙمقن إٟم  احل٩م ذم اإلطمرام أن سم٤مب ُمـ قمنم ي٘مقل: اًمٕمٚمؿ أهؾ وسمٕمض

 اسمتداء اإلطمرام- سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمنم ىم٤مًمقا ومٝمؿ، ٟمٕمٚمؿ يم  قمنم اًمث٤مًم٨م إمم

                                                 

 (-1534صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-211(- وٕمٞمػ اجل٤مُمع )1741وٕمٞمػ- أسمق داود ) (2)
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 اًمٗم٘مٝمه٤مءأن  سم٤مسمتهدائٝم٤م شمتٕمٚمهؼ اًمتهل إطمٙمه٤مم ومٛمهـ، واٟمتٝم٤مئٝم٤م اسمتدائٝم٤م ذم ا٤م شمتٕمٚمؼ أطمٙم٤مم ر٤م احل٩م أؿمٝمر

 ُمه٤م ُمثهؾ، ذاك طمهلم ؽاًمٜمًه يٙمهقن اإلطمهرام يٙمقن ُمتك، سم٤مإلطمرام هق إٟم  سم٤مًمٜمًؽ سم٤محل٩م اًمٕمؼمة إن ي٘مقًمقن:

 شمّمح ٓ وم٢مٟمف اًمقىم٧م دظمقل سمّمالة ىمٌؾ أطمرم إن ُمـ ٟم٘مقل يم  ,سمٕمد ىمٚمٞمؾ  ؾمٞم٠مي يم  , هق اًمٜمٞم٦م اإلطمرام ٟم٘مقل

 اعمًه٠مًم٦م، ذًمهؽ؟ ُمًه٤مئؾ قمهغم يٜمٌٜمهل اًمذي ُم٤م، احل٩م أؿمٝمر ذم يٙمقن إٟم  سم٤محل٩م ٟم٘مقل: اإلطمرام يمذًمؽ صالشمف:

 قمهغم , ىمٍمه ُمًه٤موم٦م سمخهروج سمٞمٜمٝم  يٗمّمؾ وٓ احل٩م أؿمٝمر ذم وطمًج٤م قمٛمرة ي٠مظمذ اًمذي إن ٟم٘مقل: أٟمٜم٤م إومم:

 ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سملم مجع ُمـ أن ٟمًتٗمٞمده٤م ُم٠ًمًم٦م ٟمقاه أو مل يٜمقه، إَذا أول ُمتٛمتًٕم٤م يٙمقن وم٢مٟمف , اعمذه٥م ُمِمٝمقر

 أن ومٚمهق ذًمهؽ قمهغم وسمٜم٤مء ,ـمًٌٕم٤م ذم ؾمٗمرة واطمدة وم٢مٟمف يٙمقن ُمتٛمتًٕم٤م ، وإن مل يٜمقه ُمتٛمتًٕم٤م يٙمقن وم٢مٟمف احل٩م أؿمٝمر

 ُمهـ ُمٙمه٦م وأطمهرم طمه٩م صمؿ احل٩م إمم ُمٙم٦م ذم وسم٘مل رُمْم٤من ذم قمٛمرشمف وم٠مظمذ رُمْم٤من ذم وىمدُمٝم٤م ُمٙم٦م اشمك ضًم٤مطم٤م

 ومهال، احل٩م أؿمٝمر ذم واًمٕمٛمرة احل٩م سملم جيٛمع هق اًمذي اعمتٛمتع ٕن ُمتٛمتًٕم٤م وًم٧ًم ُمٗمرد أٟم٧م ٟم٘مقل: طمٞمٜمةذ وم٢مٟمف

 إومم- اًمٗم٤مئدة احل٩م، هذه أؿمٝمر ذم ُم٘مٞمدة شمٙمقن أن سمد

ىمدم وأطمهرم سمحه٩م ذم أؿمهٝمر  –طم٩م ُمٗمرد  – احل٩م ذم أؿمٝمر سم٤محل٩م حيرم اًمذي إن ٟم٘مقل: ٜم٤مأٟم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٗم٤مئدة

٤م: اًمٚمٝمؿ وىم٤مل: ًمٌٞمؽ رُمْم٤من ذم احل٩م صح ٕٟمف هذا وىمتٝم٤م، اًمذي حيرم سم٤محل٩م ىمٌؾ أؿمٝمر احل٩م ضم٤مء  يؽمشم٥م طمجًّ

ومٞمجه٥م  ٕن هذا ًمهٞمس وىمه٧م احله٩م، قمٛمرة سمؾ اىمٚمٌٝم٤م يّمح ٓ سم٤محل٩م إطمراُمؽ أن أُمران، إُمر إول: قمٚمٞمؽ

 سمح٩م- قمٚمٞمؽ أن شم٘مٚمٌٝم٤م إمم قمٛمرة، أن شمتحٚمؾ سمٕمٛمرة وًمٞمس إطمراًُم٤م

 ىمٚمٌٜمه٤مه سمه٤محل٩م إطمراُمهف أيًْم٤م ٕن احل٩م يٚمزُمف أٟمف اعمٕمتٛمد ي٘مقًمقن: احل٩م؟ اًمٗم٘مٝم٤مء يٚمزُمف هؾ اًمث٤مٟمٞم٦م: اعم٠ًمًم٦م

 إمم ٚمه٥ميٜم٘م أن قمٚمٞمهف ومٞمجه٥م، سم٤محل٩م سم٢مطمراُمف سمف ٟمٗمًف إلًمزاُمف سم٤محل٩م وأًمزُمٜم٤مه اًمقىم٧م ذم دظمقًمف ًمٕمدم قمٛمرة إمم

 سم٤محل٩م- أظمرى سمٜمٞم٦م احل٩م سم٠مؿمٝمر وي٠مي احل٩م قمـ جيزه وٓ قمٛمرة

 اًمٕمهؼمة أن اًمهذي ذيمرٟمه٤مه ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ وههق إصهؾ هذا قمغم يٜمٌٜمل، يٙمقن ُمتك ُمٝمؿ احل٩م ُمٌتدأ ُمٕمروم٦م إذا

 ذم يمثهػم ُمهـ اإلظمهقان حيهرم سمه٤مًمٕمٛمرة، رُمْمه٤من قمٛمهرة ىمْمٞم٦م ؾمتٙمقن ُمٕمٜم٤م ىمري٦ٌم يمثػًما وهل ُم٠ًمًم٦م سم٤مإلطمرام

 احلهرم يٙمهقن طمٞمهٜم  يقم اًمٕمٞمد اًمٕمٛمرة وي١مدي رُمْم٤من ذم أو اًمٕمٙمس حيرم، رُمْم٤من ذم اًمٕمٛمرة وي١مدي ؿمٕم٤ٌمن

 احله٩م ذم ٟم٘مهقل ُمهثٚم ، اإلطمهرام ذم اًمٕمهؼمة أّي احل٤مًمتلم؟ ٟم٘مقل: ذم رُمْم٤من ذم شمٙمقن قمٛمرشمف همػم ُمزدطمؿ، ومٝمؾ

 ره٤م أن يرضمهك وم٢مٟمهف رُمْمه٤من: ؿمهٝمر ذم سمه٤مًمٕمٛمرة إطمراُمؽ وىمع إطمراُمؽ؟ إن يم٤من ُمتك، اًمٕمٛمرة أيًْم٤م ذم ٟم٘مقل
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 وم٠مٟمه٧م أديه٧م رُمْمه٤من ًمٞمٚمه٦م ؿمهٛمس همروب سمٕمد سم٤مًمٕمٛمرة أطمرم ؿمخًّم٤م أن يٕمٜمل ًمق، يمذًمؽ اهلل ؿم٤مء إن شمٙمقن

 ُمٓمّردة ىم٤مقمدة رُمْم٤من، هذه قمٛمرة ذم قمٛمرشمؽ شمًٛمك ومال ؿمٕم٤ٌمن ذم يقم آظمر ا٤م أطمرُمتؽ، رُمْم٤من ذم قمٛمرشمؽ

 سمه٠مول اًمٕمهؼمة، اًمٕمٌه٤مدات ومجٞمع واًمّمقم ذم اًم٤ٌمب سم٠من اًمٕمؼمة سم٤مًمٜمٞم٦م، وهل أول اًمٗمٕمؾ، ىمٚمٜم٤مه٤م أيًْم٤م ذم اًمّّمالة

 قمٌه٤مدة إٓ وىمتٝمه٤م ذم يم٤مُمٚمه٦م ومٕمٚم٧م إذا إٓ أداءً  شمًٛمك ٓ يمٚمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات إن ي٘مقًمقن: ًمذًمؽ، سمآظمره٤م ٓ إومٕم٤مل

 أدرك ُمهـ» روايه٦م وذم (1)شريمٕمه٦م أدرك ُمهـ» وىمتٝمه٤م ذم سمٕمْمهٝم٤م ومٕمهؾ إذا أداء شمًهٛمك اًمّّمهالة وههل واطمدة

 وُمه٤م قمهدا ا٤م ًمألداء ُمدريًم٤م يٙمقن اعمرء اإلطمرام شمٙمٌػمة أن اعمذه٥م قمغم ٤مءاًمتل اؾمتدل ا٤م وم٘مٝم وهل (2)شؾمجدة

 اًمقىم٧م- ذم يم٤مُمٚم٦م اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن أن سمد ٓ ذًمؽ

 يّمهح ٓ وم٢مٟمهف قمرومه٦م يهقم سمٕمد أطمرم ُمـ، قمروم٦م يقم سمٕمد اإلطمرام يّمح ٓ وم٤مئدشمف؟ أٟمف ُم٤م احل٩م أؿمٝمر هن٤مي٦م

 ُمهـ وقمنم ىم٤مل اعمّمٜمػ: هٜم٤م قمروم٦م ُمٜمٙمؿ ضمقاسًم٤م؟ يقم وأريد ُمٕمل اٟمٔمروا، قمٛمرة إمم شمٜم٘مٚم٥م وإٟم  سم٤محل٩م إطمراُمف

، اًمًه٤مسمؼ سمٞمقُمٝمه٤م اًمت٤مسمٕم٦م اًمت٤مًمٞمه٦م ًمٞمٚمتٝم٤م ُمٚمحؼ قمروم٦م يقم أن احل٩م؟ ٓقمت٤ٌمر ذي ُمـ شمًع ي٘مؾ مل عم٤مذا، احلج٦م ذي

 أو ًمٞمهؾ ُمهـ ؾمه٤مقم٦م ُمٕمٜمه٤م وىمهػ ُمهـ» قمهروة طمهدي٨م، قمرومه٦م يهقم أطمٙم٤مم احل٘مٞم٘م٦م شم٠مظمذ اًمتل هل اًمٕمٞمد اًمٚمٞمٚم٦م

، اًمٚمٞمٚمه٦م شمٚمهؽ ذم سمه٤محل٩م اإلطمهرام ومٞمجهقز احلٙمهؿ ذم ُمـ ًمٞمٚم٦م اًمٕم٤مذ أظمهذهت٤م إومم ٚم٦ماًمٚمٞم ، وم٠مظمذت(3)شهن٤مر

 احل٩م- أقم ل مجٞمع ٟم٘مؾ ومل احلج٦م ذي ُمـ قمنم ٟم٘مقل: وًمذًمؽ

أٟمهف  اًم٘مقيه٦م اًمرواي٤مت إطمدى ذم ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء أن اعمٜمتٝمك سم٤مقمت٤ٌمر احل٩م سم٠مؿمٝمر اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم أيًْم٤م ُمـ

ٓ ، احله٩م أي٤مم ٕهن٤م، اًمتنميؼ أي٤مم ٓ سمد أن يٙمقن ذم – احل٩م أقم ل آظمر وهق , اإلوم٤مو٦م ـمقا  يٙمقن أن ٓ سمد

 ؿمهٝمر احلجه٦م، ٕن ذي ؿمهٝمر ذم اإلوم٤مو٦م ـمقا  يٙمقن أن ٓ سمد ىم٤مًمقا: أظمرى رواي٦م وذم، احل٩م ذم يٙمقن أن سمد

 ردجمه يم٤مُمؾ وًمٞمس ؿمٝمر ومٝمق ُمٕمٚمقُم٤مت أؿمٝمر احل٩م أن اًمث٤مٟمٞم٦م رواي٦م ُمتقضمف، ذم وهق، طم٩م ؿمٝمر يمٚمف احلج٦م ذي

 أي٤مم- صمالصم٦م

 اإلحراو باب

                                                 

 (-579صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-559(- صحٞمح ووٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل )559صحٞمح- اًمٜم٤ًمئل ) (2)

 (-6321( قمـ قمروة سمـ ُميس اًمٓم٤مئل ُمرومققًم٤م- صحٞمح اجل٤مُمع )891صحٞمح- اًمؽمُمذي ) (3)
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 اإلطمرام، سمدأ اًمِمٞمخ يتٙمٚمؿ قمـ اإلطمرام- ذم سم٤مب ذًمؽ: رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمٕمد اعمّمٜمػ ي٘مقل

 ي٘مهقل: اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ يمثػم واإلطمرام، اإلطمرام قمـ يتٙمٚمؿ سمدأ، يٖمتًؾ أن ًمف اؾمتح٥م اإلطمرام أراد ىم٤مل: ُمـ

 ًمٞمس، ُمٜمف سمجزء اإلطمرام ُيٕمّر  يمٞمػ وم٘م٤مًمقا: ءاًمٕمٚم  ُمـ يمثػم قمٚمٞمٝمؿ واقمؽمض، اًمٜمًؽ ذم اًمدظمقل ٟمٞم٦م هق إٟمف

 ًمهف دمهد أن صٕم٥م اإلطمرام إن اًمٗم٘مٝم٤مء: ىم٤مل: سمٕمض وًمذًمؽ، ذًمؽ ُمـ أيمثر هق اًمٜمٞم٦م! سمؾ اإلطمرام هق اإلطمرام

 اًمٜمٞم٦م هق سمؾ، اًمٜمٞم٦م هق اإلطمرام ويٛمتٜمع ُمـ يمذا ويمذا، وًمٞمس يمذا يمذا يٗمٕمؾ شمذيمر ًمف وصًٗم٤م وهق أٟمف وإٟم  شمٕمريًٗم٤م

اًمٜمٞم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م هل ذط ًمٚمٗمٕمؾ وًمٞمس ضمزًءا ُمٜمف، وىمد شم٘مرر ُمٕمٜم٤م أن يمقن اًمٜمٞمه٦م ذـًمه٤م ذًمؽ وًم أظمرى وأؿمٞم٤مء

خيتٚمػ قمـ يمقهن٤م ريمٜم٤ًم، وًمذًمؽ ٟمحـ ٟمجٕمؾ ذم اًمٜمٞم٦م أُمران ًمتدًمٞمؾ قمغم أهن٤م ذط وًمٞم٧ًم ريمٜم٤ًم، إُمهر إول: 

ٜمٞم٦م ىمٌؾ اًمٗمٕمهؾ سم٘مٚمٞمهؾ، جيهقز أن أٟمٜم٤م ٟمجٞمز اًمٜمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م، وهل اعمت٘مدُم٦م قمغم اًمٗمٕمؾ، يم  شم٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: ودمقز اًم

شمت٘مدم قمٚمٞمف، وأُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م إهن٤م ريمـ ومٞمج٥م أن شمٙمقن ُمقضمقدة قمٜمد أوًمف، إُمر اًمث٤مين: أٟمف جيقز قمدم اؾمتّمح٤ما٤م 

، ومٙمٞمػ ٟمجٕمؾ اإلطمهرام اًمهذي ,قمغم اًمتح٘مٞمؼ  ,يم٤مًمٜمًٞم٤من وهمػمه، ومدل ذًمؽ قمغم أن اًمٜمٞم٦م ذط وًمٞم٧ًم ريمٜم٤ًم 

ف، ًمذًمؽ ي٘مقل اعمّمٜمػ: ُمـ أراد اإلطمرام، ٟمحـ ٟمتجقز يمه  ُمِمهك قمٚمٞمهف هق اًمٗمٕمؾ ٟمٕمرومف سم٤مًمنمط اعمت٘مدم قمٚمٞم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اهمتًؾ وأُمر أؾمه ء  أهمٚم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مٟمف ٟمٞم٦م اًمٜمًؽ ىم٤مل: اؾمتح٥م ًمف أن يٖمتًؾ، ٕن اًمٜمٌَّ

اًمٖمًهؾ  وأُمر قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أن شمٖمتًال ُمع يمقهن  طمٞمًْم٤م، وهذا يدًمٜم٤م قمغم أن اعمرأة احله٤مئض، وإن يمه٤من

ٓ يرومع طمدصمٝم٤م إٓ أٟمف خيٗمػ احلدث، وًمذا ٟمٕمٚمؿ أن اًمِمخص يم  قمٜمد اًمٜم٤ًمئل إذا أراد أن يٜمه٤مم أو يٓمٕمهؿ وم٢مٟمهف 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ  ,وهق اعمذه٥م  ,يتقو٠م، ضم٤مء ُمـ طمدي٨م قمٓم٤مء  ىم٤مل: أدريم٧م قمنمة ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌَّ

جيقز ًمٚمجٜمه٥م وًمٚمحه٤مئض دظمهقل اعمًهجد  ، وم٤معمذه٥م ي٘مقل أٟمف(1)يٜم٤مُمقن ذم اعمًجد وهؿ ضمٜم٥م إذا شمقو١موا

واعمٙم٨م ومٞمف إذا شمقو١موا ُمـ سم٤مب ختٗمٞمػ احلدث اًمقوقء، هذا ُمـ سم٤مب ختٗمٞمػ احلهدث، وًمهذًمؽ ٟم٘مهقل: إن 

احل٤مئض شمٖمتًؾ أو شمتقو٠م، وم٢من مل شمتقو٠م وقمجزت قمـ اعمه٤مء وم٢مهنه٤م شمتهٞمٛمؿ، وم٘مهقل اعمّمهٜمػ: يًهتح٥م ًمهف أن 

يًتٓمع اًمقوقء وم٢مٟمف يتٞمٛمؿ، يتٞمٛمؿ إذا يم٤من ُمٕمذوًرا، وم٘مقل يٖمتًؾ وُمـ مل يًتٓمع آهمت٤ًمل وم٢مٟمف يتقو٠م: وم٢من مل 

 اعمّمٜمػ: اؾمتح٥م ًمف: أي ًمٙمؾ حمرم ذيمًرا يم٤من أو أٟمثك طم٤مئًْم٤م أو همػم طم٤مئض وهٙمذا-

                                                 

ًٓ (، وًمٗمٔمف )32(- اًمتحجٞمؾ )ص1275.4طمًـ- ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ) (1) ؿ  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ  ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل صغّم رأي٧م رضم٤م

 (-الةوا ووقء اًمّّم ١مجيٚمًقن ذم اعمًجد وهؿ جمٜمٌقن: إذا شمقو
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ىم٤مل: ويتٜمٔمػ، اعمراد سم٤مًمتٜمٔمػ أُمران، إُمهر إول: إزاًمه٦م اًمهدرن، قمهـ ـمريهؼ اؾمهتخدام اعمٜمٔمٗمه٤مت ذم 

ٜمٔمٗم٤مت يًتح٥م ذم صمالصم٦م ُمقاوع وم٘مهط ُمثهؾ اًمّمه٤مسمقن وإؿمهٜم٤من اجلًد، واًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن: إن آهمت٤ًمل سم٤معم

وهمػمه، يًتح٥م هٜم٤م ذم اإلطمرام ُمـ سم٤مب اًمٜمٔم٤موم٦م ٕٟمف يتٜمٔمػ، ٕٟمف ذم اإلطمرام ؾمٞم٠مظمذ اًمِمخص ُمهدة ـمقيٚمه٦م 

٤ًٌم وًمـ يًتخدم دهٜم٤ًم وٓ همػم ذًمؽ، يًتح٥م ًمف أن يٜمٔمػ ضمًده شمٜمٔمٞمًٗم٤م يمٚمًٞم٤م، اعمقوهع اًمثه٤مين  :ًمـ يًتخدم ـمٞم

أفمـ قم٤مئِمه٦م  ,ف اؾمتخدام اعمٜمٔمٗم٤مت: ىم٤مًمقا: اعمرأة إذا اهمتًٚم٧م ُمـ احلٞمض، يًتح٥م حلدي٨م اًمذي يًتح٥م ومٞم

ّل أُمره٤م أن شمٖمتًؾ سم ء وؾمدر , هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  :، اعمقوع اًمث٤مًم٨م(1)أن اًمٜمٌَّ ههق همًهؾ اجلٛمٕمه٦م ًم٘مهقل اًمٜمٌَّ

ًمٞمس جمهرد اُمهرار ، هذه اعمقاوع هل اًمتل يًتح٥م ومٞمٝم٤م اًمتٜمٔمػ ُمع اجلٛمٕم٦م و(2)شُمـ همًؾ واهمتًؾ»وؾمّٚمؿ: 

 اعم٤مء، إُمر اًمث٤مين اًمذي يِمٛمؾ اًمتٜمٔمػ هق إزاًم٦م ُم٤م أُمر سم٢مزاًمتف ُمـ ؿمٕمر زائد أو ٟمحق ذًمؽ-

هالم  ًّ ىم٤مل: ويتٓمٞم٥م، أي يًتح٥م اًمتٓمٞم٥م ًم٘مقل قم٤مئِمه٦م ريض اهلل قمٜمٝمه٤م يمٜمه٧م أـمٞمٌهف قمٚمٞمهف اًمّّمهالة واًم

اًمٌهدن وٓ يٙمهقن ذم اًمثهقب، إلطمراُمف إذا أطمرم وحلٚمف إذا أطمؾ، واًمتٓمٞم٥م إومْمؾ قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أن يٙمهقن ذم 

واعمذه٥م: قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة إذا ىمٚمٜم٤م اعمذه٥م إًذ إن هٜمه٤مك ظمهال ، ظمهذ ىم٤مقمهدة ذم يمته٥م اًمٗم٘مٝمه٤مء يمٚمٝمهؿ إذا ىمه٤مًمقا 

اعمذه٥م يمذا أو ىم٤مًمقا اعمِمٝمقر يمذا ومٛمٗمٝمقم هذه اجلٛمٚم٦م وضمقد اخلال ، وىمد يٙمهقن ىمقًيه٤م وىمهد يٙمهقن وهٕمٞمًٗم٤م 

، اعمذه٥م أٟمهف جيهقز ًمٙمهـ ظمهال  إومم سمهؾ يٙمهره أن طم٥ًم ٟمقع قم٤ٌمرشمف، اخلال  داظمؾ اعمذه٥م ٓ ظم٤مرضمف

يٓمٞم٥م اًمثقب، وإٟم  ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ أضمري ُمـ قمٚم ء اعمذه٥م وم٘م٤مل: إٟمف ٓ جيقز شمٓمٞمٞم٥م اًمثهقب، وسمٜمه٤مء قمهغم 

ذًمؽ وم٢مٟمف إذا ـمٞم٧ٌم صمقب اإلطمرام: ومٞم٘مقًمقن: متتٜمع ُمـ أُمريـ، إُمر إول: أن ٓ يٛمس اًمثقب سمدٟمؽ يمهل ٓ 

 ,ؾم٘مط اًمرداء قمـ قم٤مشم٘مٞمهؽ  ,إمم اًمٌدن، إُمر اًمث٤مين: أٟمف إذا ؾم٘مط اًمثقب قمـ سمدٟمؽ يٜمت٘مؾ اًمٓمٞم٥م ُمـ اًمثقب 

٤ًٌم، وأُم٤م إول وم٘مد اهمتٗمر، ٕٟمف يٖمتٗمر أطمٞم٤مًٟمه٤م  ومال جيقز ًمؽ ًمًٌف إٓ سمٕمد همًٚمف، ٕن ًمًٌف يم٠مٟمؽ ًم٧ًٌم صمقسًم٤م ُمٓمٞم

يٖمتٗمهر وأطمٞم٤مًٟمه٤م ٓ  ,اقمهد ُمهـ سمه٤مب ًب اًم٘مق –ذم آؾمتداُم٦م ُم٤م ٓ يٖمتٗمر ذم آسمتداء، هذه اًم٘م٤مقمهدة أطمٞم٤مًٟمه٤م 

يٖمتٗمر، وهذه اًم٘م٤مقمدة ذيمره٤م اسمـ رضم٥م، يٖمتٗمر أطمٞم٤مًٟم٤م ذم آؾمتداُم٦م ُمه٤م ٓ يٖمتٗمهر ذم آسمتهداء، واطمٞم٤مًٟمه٤م شم٠مظمهذ 

آؾمتداُم٦م طمٙمؿ آسمتداء، ومٝمل ختتٚمػ ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ومٚمٞم٧ًم ىم٤مقمدة ُمْمٓمردة، وإٟم  خيتٚمهػ ُمهـ طمه٤مل إمم 

                                                 

 (، ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م، واًم٘مّم٦م قمـ أؾم ء ريض اهلل قمٜمٝم -1539صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (-6495(- صحٞمح اجل٤مُمع )345صحٞمح- أسمق داود ) (2)
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٢مٟمف ظمال  إومم وًمٞمس قمٚمٞمف دم سمنمط أن يٙمهقن اًمتٓمٞمه٥م ىمٌهؾ، طم٤مل، إًذا اعمذه٥م ي٘مقل: إن ُمـ ـمٞم٥م صمقسمف وم

ّل صهغّم  ًمٙمـ إذا ظمٚمٕمف ٓ جيقز ًمف ًمًٌف إٓ سمٕمد همًٚمف، وٓ يٛمس اًمٓمٞم٥م سمدٟمف، عم٤مذا ىم٤مًمقا ذًمؽ؟ ىم٤مًمقا: ٕن اًمٜمٌَّ

٤ًٌم»اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:  ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمـ اسمتداء اًمتٓمٞم٥م (1)شٓ يٛمس اعمحرم ـمٞم ، وىمهد يمه٤من ومٜمٝمك اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يتٓمٞم٥م ىمٌؾ ذم سمدٟمف: ومدل قمغم أن آؾمتداُم٦م ُمٖمتٗمهرة  , ومه٢مذا يمه٤من شمٓمٞمه٥م ذم سمدٟمهف ،اًمٜمٌَّ

وهق ُمالصؼ ًمف وُمًتٛمر ُمٕمف ؾم٤مقم٤مت إًذا اًمٓمٞمه٥م ذم صمقسمهف ضمه٤مئز، اؾمهتدٓل  , (2)وهذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  يٕمٜمل ٓ يٙمقن اسمتداء اًمتٓمٞم٥م وهق حمهرم،  شٓ يٛمّس »ىم٤مل: ىمقي ضمًدا، أقمٞمد اعم٠ًمًم٦م: اًمٜمٌَّ

٤ًٌم، ٓ يٌتدأ ُمًف ًمٚمٓمٞم٥م ذم ذًمؽ طم٤مل إطمراُمف، ومٜمٝمك قمـ اًمتٓمٞم٥م يٕمٜمل اسمتداء اًمتٓمٞم٥م طمه٤مل  ٓ يٛمس اعمحرم ـمٞم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ صم٧ٌم ُمـ طمدي٨م قم٤مئِم٦م أٟمف يم٤من يتٓمٞم٥م ىمٌهؾ  اإلطمرام، عم٤مذا ىمٚمٜم٤م اسمتداء اًمتٓمٞم٥م؟ ٕن اًمٜمٌَّ

الم وهق حمرم ويٌ٘مك أصمر اًمٓمٞم٥م، ومجٚمهس ُمٕمهف ؾمه٤مقم٤مت، إًذا اهمتٗمهر قمهـ إطم ًّ راُمف ذم ُمٗمرىمف قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ومٙمهذًمؽ ذم  –ٓ يٛمهس اًمٓمٞمه٥م  –أصمره، ومدل قمغم أن آؾمتداُم٦م ُمٕمٗمق قمٜمٝم٤م، وإٟم  احلدي٨م هنهل قمهـ آسمتهداء 

ٜم٤مء قمهغم ذًمهؽ ومٚمهق أن ؿمخًّمه٤م اًمثقب، وإٟم  ذيمروا اًمّمقرشملم ٕن ه٤مشملم اًمّمقرشملم سمٛمث٤مسم٦م اسمتداء اًمتٓمٞم٥م، وسم

٤ًٌم   ,وهذا ي٘مع ومٞمف يمثػم ُمـ اإلظمقان يٙمقن ُمثاًل دائ  يٓمٞم٥م صمقسمف أو أشمك أهٚمهف ومٓمٞمٌهقا صمقسمهف  ,يم٤من إطمراُمف ُمٓمٞم

ومٚم  ضم٤مء ًمإلطمرام ؿمؿ صمقسمف وم٢مذا ومٞمف رائح٦م ـمٞم٥م، ٟم٘مقل هؾ يٚمزُمؽ أن شمٖمػمه؟ ٟم٘مقل: ٓ يٚمزُمهؽ إزاًمتهف، جيهقز 

٤ًٌم إمم سمدٟمؽ ضمديد، إًذا قمرومٜم٤م ىمقًمف واًمتٓمٞم٥م أن حترم سمف إٓ أن يٙمقن ومٞمف أصمر ذم  سمدٟمؽ، ومٝمٜم٤مك يم٠مٟمؽ اسمتدأت شمٓمٞم

ُم٤م اعمراد سمف، ُم٤م إومْمؾ وُم٤م هق ظمال  إومم، ظمال  إومم اًمثقب ًمٙمٜمف جيقز، ًمٞمس ُمٙمروًه٤م شمٓمٞمٞم٥م اًمثهقب 

 وإٟم  هق ضم٤مئز-

هّل صهغّم اهلل قم ٓ »ٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أٟمهف ىمه٤مل: ي٘مقل اعمّمٜمػ: ويتجرد قمـ اعمخٞمط ذم إزار ورداء، صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌَّ

ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمحهرم ًمهٌس ههذه  شيٚمٌس اعمحرم اًم٘مٛمٞمص وٓ اًمناويؾ وٓ اخلػ وٓ اًمٕم ُم٦م 

هّل  إًم٦ًٌم، وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م ُم٤م هق و٤مسمط اعمخٞمط ذم حمٔمقرات اإلطمرام، واًمتٕمٌهػم سمه٤معمخٞمط ًمهٞمس وارًدا قمهـ اًمٜمٌَّ

اهٞمؿ اًمٜمخٕمل رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم وأظمهذه اًمٗم٘مٝمه٤مء ُمٜمهف، وىمه٤مل سمٕمهض صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وإٟم  هق وارد قمـ اسمر

                                                 

 (-1296صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (-1539صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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وهؿ اعم٤مًمٙمٞم٦م ورواي٦م وٕمٞمٗم٦م قمـ احلٜم٤مسمٚم٦م أن اعمراد سم٤معمٜمٝمل قمٜمف اعمحهٞمط وؾمهٜمتٙمٚمؿ  ,ُمـ همػم احلٜم٤مسمٚم٦م  ,اًمٗم٘مٝم٤مء 

 قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم حمٚمٝم٤م-

، ومٞمٙمهقن صمهقسملم، ومٞمحهرم ىم٤مل: ويتجرد قمـ اعمخٞمط ذم إزار ورداء، أي يًتح٥م أن يٙمقن ًمًٌف إزار ورداء

ذم صمقسملم، ذم أزار ورداء+ وأٓ يٙمتٗمل سم٠مطمد اًمثقسملم هذيـ، ويمهذًمؽ اعمًهتح٥م أن يٙمهقن إزاًرا وأٓ يِمهتٛمؾ 

ًٓ قم٤مًُم٤م وإٟم  يٙمقن قمغم هٞمة٦م إزار، وهذه ر٤م ُمٞمزشم٤من ُمـ طمٞم٨م اعمٕمه٤مين، اعمٞمهزة إومم: أن اعمًهٚمٛملم مجٞمًٕمه٤م  اؿمت 

، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمهرى أن ههذه اًمٚمًٌه٦م وههل ًمًٌه٦م اإلزار يٙمقٟمقن قمغم ُمٞمزة واطمدة وهٞمة٦م واطمدة

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  واًمرداء هل ًم٦ًٌم اًمٕمرب ذم ذًمؽ اًمزُمـ: ودًمٜم٤م ًم٦ًٌم اعمحرُملم رذه اًمٚم٦ًٌم قمغم اًمتِمهٌف سمه٤مًمٜمٌَّ

 وؾمّٚمؿ ذم ـمٌٕمف يمٚمف، وُمٜمٝم٤م ًم٦ًٌم اًمٕمرب اًمرداء واإلزار-

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ ىم٤مل: أسمٞمْملم، أي أن اعمًتح٥م أن يٙمقن اًمرداء و ومهٞم   –اإلزار أسمٞمْملم ًم٘مقل اًمٜمٌَّ

 -شظمػم صمٞم٤مسمٙمؿ اًمٌٞم٤مض، اًمًٌقه٤م أطمٞم٤مًء وأُمقاشًم٤م» –ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يم٤من حي٥م اًمثقب اًمٜمٔمٞمػ وٕن اًمِمخص اعمحهرم ىمهد ي٠مشمٞمهف  ىم٤مل: ٟمٔمٞمٗملم، ٕن اًمٜمٌَّ

 ُمـ اًمقؾمخ سمٕمد ذًمؽ اًمٌمء اًمٙمثػم-

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمٜمدُم٤م أطمرم صغّم ريمٕمتهلم وىمه٤مل: ىم٤مل:  إن »صمؿ يّمكم ريمٕمتلم، وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤م أن اًمٜمٌَّ

ومدل قمغم اؾمتح٤ٌمب أن يّمهكم اعمهرء قمٜمهد إطمراُمهف، وههذا  شضمؼمائٞمؾ أشم٤مين آٟمًٗم٤م وىم٤مل: صّؾ اذا اًمقادي اعم٤ٌمرك

 يدًمٜم٤م أٟمف يًتح٥م اًمّّمالة-

ٜم٤م قمغم أن ه٤مشملم اًمريمٕمتلم ُمٓمٚم٘مته٤من وًمٞمًه٧م خمّمقصه٦م سمهذاهت٤م، ىمقًمف يّمكم ريمٕمتلم، أيُّ ريمٕمتلم، هذا يدًم

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ُمـ صغّم ومريْم٦م أو صغّم ٟم٤مومٚم٦م ُم٘مٞمدة أضمزأشمف قمـ ه٤مشملم اًمريمٕمتلم وٓ يٚمزم إومراد ريمٕمتهلم ظم٤مصهتلم 

 ا٤م-

ّل صغّم  ٜم٦َّم أن يٙمقن إطمراُمف إذا ريم٥م داسمتف يم  ومٕمؾ اًمٜمٌَّ ًُّ  اهلل ىم٤مل: وحيرم قم٘مٌٝم ، أي يدظمؾ ذم اًمٜمًؽ، واًم

 -(1)قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

                                                 

 (-1218(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1545صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ىم٤مل: وهق أن يٜمقي اإلطمرام، يٕمٜمهل ىمّمهده سمه٤مإلطمرام أن يٜمهقي اإلطمهرام، ذيمرٟمه٤م اإلؿمهٙم٤مل ذم شمٕمريهػ 

اإلطمرام سمٜمٞم٦م اإلطمرام، ومٙمٞمػ ُيٕمّر  اًمٌمء سمنمـمف أو ُيٕمّر  سمجزء ُمٜمف؟ وًمذًمؽ ىم٤مل سمٕمهض أههؾ اًمٕمٚمهؿ: إن 

طمرام، ًمٙمـ ىمّمد اعمّمٜمػ هٜمه٤م ىمقًمهف حيهرم اإلطمرام ُمـ اًمّمٕم٥م شمٕمريٗمف، ورؿ يمالم ـمقيؾ ذم ىمْمٞم٦م و٤مسمط اإل

أي يٜمقي اإلطمرام يٕمٜمل ىمّمده أن يمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمف ُمـ اًمتجرد يٙمقن ؾم٤مسمً٘م٤م ًمٚمريمٕمتلم واًمتٓمٞم٥م وهمػمه وإٟم  شمٙمهقن 

 ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ قم٘م٥م اًمريمٕمتلم وإومْمؾ أن يٙمقن قمٜمد ريمقب راطمٚمتف-

ٜم٦َّم أن اًمِمهخص ي٘مهقل ي٘مقل اًمِمٞمخ: ويًتح٥م أن يٜمٓمؼ سمف، هذه ُم٠ًمًم٦م وهل ىمْمٞم٦م اًمٜمٓمؼ سم ًُّ ٤مإلطمرام، اًم

أًمٗم٤مفًم٤م ؾمت٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ، هؾ هذه إًمٗم٤مظ ُمـ سم٤مب اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٜمٞم٦م أم هق ُمـ سمه٤مب اًمٜمٓمهؼ سمه٤مإلطمرام؟ ٟم٘مهقل: إن 

هذه ُمـ سم٤مب اًمٜمٓمؼ سم٤مإلطمرام، ٕن اإلطمرام ًمٞمس ٟمٞم٦م وم٘مط، وًمذًمؽ يٜمٓمؼ سمف، اًمّمحٞمح اهن٤م ًمٞم٧ًم ٟمٓمً٘م٤م سم٤مًمٜمٞمه٦م، 

ومٞم٘مقل: اًمٚمٝمؿ إين أريد اًمٜمًؽ اًمٗمالين، أو ي٘مهقل: ًمٌٞمهؽ اًمٚمٝمهؿ  –ٕمد ىمٚمٞمؾ وؾمٞم٠مي سم –وًمذًمؽ ي٘مقل ويِمؽمط 

 قمٛمرة سمٙمذا، واًمٜمًؽ اًمٗمالين يٕمٜمل أريد قمٛمرة، أريد طمًج٤م ىم٤مرًٟم٤م أريد طمًج٤م ُمٗمرًدا-

ىم٤مل: ويِمؽمط، سم٠من ي٘مق: وإن طمًٌٜمل طم٤مسمس ومٛمحكم طمٞم٨م طمًٌتٜمل، ضم٤مء ُمـ طمهدي٨م اسمهـ قمٌه٤مس ريض 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ أن شمِمهؽمط  اهلل قمٜمف أن و٤ٌمقم٦م سمٜم٧م اًمزسمػم ريض اهلل قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمريْم٦م وم٠مؿم٤مر قمٚمٞمف اًمٜمٌَّ

 -(1)اذه اًمٚمٗمٔم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ

وىمقًمف: إن طمًٌٜمل طم٤مسمس أي إن قمرض قمكّم قم٤مرض ومٛمحهكم أي إطمهالزم طمٞمه٨م طمًٌهتٜمل أي ذم اعمٙمه٤من 

ف أن حيؾ ُمـ همهػم ذسمهح ؿمه٤مة اًمذي طُم٧ًٌم سمف، ووم٤مئدة آؿمؽماط أٟمف إذا ضم٤مء ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اإلطمّم٤مر ضم٤مز ًم

، إذا وم٤مئدة اإلطمّم٤مر ًمٞم٧ًم دائً  حتؾ، إذا ضم٤مءك ؾم٥ٌم ُمـ أؾمه٤ٌمب ,قمغم اًم٘مقل سمقضمقب اًم٘مْم٤مء  ,وٓ ىمْم٤مء 

اإلطمّم٤مر وأؾم٤ٌمب اإلطمّم٤مر اعمرض واًمٕمدو وم٘مط، إُمر اًمث٤مين: اعمحٍم إذا ضم٤مءه حمٍم حيؾ سمه٠من يهذسمح ؿمه٤مة 

 ٘مْم٤مء ويً٘مط قمٜمف ذسمح اردي-وهؾ يٚمزُمف ىمْم٤مء، ٟم٘مقل: إن ُمـ أطمتٍم يً٘مط قمٜمف اًم

 ي٘مقل اًمِمٞمخ: وهق خمػم سملم اًمتٛمتع واإلومراد واًم٘مران-

                                                 

 (-5989صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أُمر اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أن حيرُمهقا سمهف، وىمه٤مل:  ىم٤مل: وأومْمٚمٝم٤م اًمتٛمتع ٕن اًمٜمٌَّ

 -(1)شًمق اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت عم٤م ؾم٘م٧م اردي، وٕطمٚمٚم٧م سمٕمٛمرة»

حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ذم أؿمٝمر احل٩م ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م صمؿ حيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف، هذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ٓ سمهد أن  ىم٤مل: وهق أن

ٟم٘مػ قمٜمده٤م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتٛمتع، وٟم٘مػ قمٜمد اعم٤ًمئؾ اًمتل حتته٤مج إمم اًمقىمهق  قمٜمهده٤م دون يمهؾ اعمًه٤مئؾ، ىمه٤مل: 

د أن اًمتٛمتهع ومٞمٝمه٤م قمٛمهرة اًمتٛمتع، هق أن حيرم سم٤مًمٕمٛمرة ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م سمٛمٕمٜمك يتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م وحيرم سم٤محل٩م، إذا أول ىمٞم

وطم٩م وًمٞم٧ًم إطمراًُم٤م سمح٩م وم٘مط سمؾ هل قمٛمرة وطم٩م، إُمر اًمث٤مين: أن هذه اًمٕمٛمهرة واحله٩م ٓ سمهد أن ُيٗمّمهال 

وٓ يتداظمال، وم٢من شمداظمٚمت٤م ومٝمق ىمران، وسمٜم٤مء قمغم ومٕمٚمف ٟم٘مقل: ي٠مظمذ قمٛمرة ويٗمرغ ُمٜمٝم٤م يٕمٜمهل طمتهك يٜمتٝمهل ُمٜمٝمه٤م 

ذيمرٟم٤مه٤م ذم اًمٌداي٦م  –عم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اعم٤ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أٟمٜم٤م ٟم٘مقل يم٤مُمٚم٦م وحيٚمؼ رأؾمف صمؿ سمٕمد ذًمؽ حيرم سم٤محل٩م، هذه ا

أٟمف ٓ سمد أن ي٠مي سم٤مًمٕمٛمرة يم٤مُمٚم٦م ذم أؿمٝمر احل٩م، سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن ُمـ إطمراُمٝم٤م إمم ُمٜمتٝم٤مه٤م ذم أؿمٝمر احل٩م، ومٚمق  ,

ًٕمه٤م أم ٓ؟ أن رضماًل أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد وأدى اًمٕمٛمرة صم٤مين اًمٕمٞمد وسم٘مل ذم ُمٙم٦م إمم احله٩م ههؾ يٙمهقن ُمتٛمت

ًمٞمٚم٦م اًمٕمٞمد اًمٚمٞمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م؟ ٟم٘مقل: هق يٙمقن ُمتٛمتًٕم٤م ٕٟمف أظمذ اًمٕمٛمرة واحل٩م سم٠مؿمٝمر احل٩م، ٕن ًمٞمٚمه٦م اًمٕمٞمهد ههل 

ؿمقال، سمٕمد همروب اًمِمٗمؼ أصٌح٧م اًمٚمٞمٚم٦م ًمٞمٚم٦م قمٞمد، ًمق أن اُمرئ ىمدم إمم ُمٙم٦م ذم ؿمقال وأظمذ قمٛمهرة وضمٚمهس 

م سم٤محل٩م ههؾ يٙمهقن ُمتٛمتًٕمه٤م؟ ههق ُمتٛمتهع وإن مل يٜمهق: ومل يٜمق احل٩م ومل يٜمق اًمتٛمتع سم٤محل٩م صمؿ عم٤م ضم٤مءه احل٩م أطمر

ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يٗمدي أو ي٠مي سمدل ومدي وهق صٞم٤مم قمنمة أي٤مم، اعم٠ًمًم٦م اًمت٤مًمٞم٦م إظمػمة ُمٕمٜم٤م: ىمقل اعمّمهٜمػ صمهؿ 

حيرم سم٤محل٩م ذم قم٤مُمف: أن اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن: إذا سمدأ وىم٧م احل٩م أي٤مم احل٩م وم٢مٟمف يٜم٘مٓمع اًمتٛمتع، ُمتك يٌدأ احله٩م؟ ذم 

٤مؾمع، ًمق أن اُمرئ ضم٤مء إمم ُمٙم٦م ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع وأراد أن ي٠مظمذ قمٛمرة صمؿ يتحٚمؾ ُمٜمٝم٤م وي٠مي سمحه٩م ههؾ اًمٞمقم اًمت

يّمح ذًمؽ؟ ٟم٘مقل: ٓ ٕٟمف سمدأ وىم٧م احل٩م أن، أن إٟم  حترم إُم٤م سم٘مران أو سم٢مومراد، ًمٞمس ًمؽ متتع، هذا وىمه٧م 

٤مُمـ داظمؾ ذم أي٤مم احل٩م ٕٟمهف يهقم طم٩م: ومتحرم سم٘مران أو سم٢مومراد، وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مًمقا: طمتك اًمث٤مُمـ ٕن اًمث

 شمروي٦م-

 ي٘مقل اًمِمٞمخ: صمؿ اإلىمران صمؿ اإلومراد وهق أن حيرم سم٤محل٩م ُمٗمرًدا دون قمٛمرة-

                                                 

 (-1785صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ىم٤مل: صمؿ اًم٘مران، وهق أن حيرم ا  أو حيرم سم٤مًمٕمٛمرة صمهؿ يهدظمؾ قمٚمٞمٝمه٤م احله٩م، صهقرة اًم٘مهران صهقرشم٤من، 

قمٛمهرة ىم٤مرًٟمه٤م اه٤م إمم احله٩م أو قمٛمهرة وطمه٩م اًمّمقرة إومم: أن حيرم ا  ومٞم٘مقل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ طمًج٤م وقمٛمرة أو 

وهٙمذا، أو أٟمف حيرم سم٤مًمٕمٛمرة وم٘مط صمؿ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م احل٩م، يدظمٚمف قمٚمٞمٝم٤م، وي٘مقل: إن يدظمٚمٝم٤م ىمٌؾ أن يٜمتٝمل ُمهـ 

ـمقا  اًمٕمٛمرة ومٞمٜمقي أن يدظمؾ احل٩م قمٚمٞمٝم٤م ومحٞمٜمةذ يٙمقن ىم٤مرًٟم٤م، ًمٙمـ ًمق أطمرم وأهنك ـمقا  اًمٕمٛمرة اٟمتٝمك ُمه٤م 

 ًٕمك وشمٙمقن قمٛمرة ُمٜمٗمّمٚم٦م وٓ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م احل٩م-سم٘مل ًمف إٓ اًمًٕمل، ومحٞمٜمةذ ي

ي٘مقل اًمِمٞمخ: وًمق أطمرم سم٤محل٩م صمؿ أدظمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة مل يٜمٕم٘مد إطمراُمف سم٤مًمٕمٛمرة، هذه قمٙمس اًم٤ًمسم٘م٦م، ىمٚمٜمه٤م 

ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ: ُمـ أطمرم سم٤مًمٕمٛمرة صمؿ أراد أن يدظمؾ قمٚمٞمف احل٩م ٟم٘مقل: يّمح أن شمٙمقن ىم٤مرًٟمه٤م، ههذه قمٙمًهٝم٤م رضمهؾ 

عم٤م وصؾ إمم ُمٙم٦م ىمٞمؾ ًمف مل ٓ دمٕمٚمٝم٤م ىمراًٟم٤م ًمٙمل شمً٘مط قمٜمؽ قمٛمهرة اإلؾمهالم:  دظمؾ ىم٤مل: ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ طمًج٤م صمؿ

ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل أن اعمٗمرد واًم٘م٤مرن أومٕم٤مر  واطمدة ؾمقاء، جمرد اًمٜمٞمه٦م وم٘مهط  ,وم٘م٤مل: ؾم٠مدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م قمٛمرة 

؟ اعمّمهٜمػ هٜمه٤م إومٕم٤مل واطمدة مت٤مًُم٤م، ومٝمؾ جيقز ًمف أن يدظمؾ هذه اًمٜمٞمه٦م أم ٓ ,وهدي اًم٘مران هذا اًمٗمرق وم٘مط 

 ي٘مقل: ٓ جيقز-

ىم٤مل: وًمق أطمرم سم٤محل٩م صمؿ أدظمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة مل يٜمٕم٘مد إطمراُمف سمٕمٛمرة: ومٞمٙمقن ُمٗمرًدا ومال شمً٘مط قمٜمهف قمٛمهرة 

اإلؾمالم إن مل يٙمـ اقمتٛمره٤م سمؾ جي٥م قمٚمٞمف أن يٕمتٛمره٤م سمٕمد احل٩م، وٓ جي٥م قمٚمٞمف هدي، ىم٤مًمقا: ٕن اًمٙمهؼمى ٓ 

ًٕم٤م هذا يمالُمف ُمـ سم٤مب هذا اًمرأي، اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ عمه٤م ذيمهر ههذا شمدظمؾ ذم اًمّمٖمرى سمٞمٜم  يدظمؾ اًمٕمٙمس، ـمٌ

اًمرائل وشمٙمٚمؿ قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م ىم٤مل: اًمذي ئمٝمر زم أن هذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمٌٓمالن ًمٚمٕمٛمرة وإٟمه  ههق ُمهـ سمه٤مب 

اًمٙمراه٦م وم٘مط، ومرضمح اًمِمٞمخ أن يمالم اعمقومؼ اسمـ ىمداُم٦م إٟم  هق ُمـ سم٤مب اًمٙمراه٦م ٓ ُمـ سمه٤مب سمٓمهالن اًمٕمٛمهرة، 

قمغم ذًمؽ يّمح ًمف أن يدظمؾ قمٚمٞمف اًمٕمٛمرة ويذسمح هدًي٤م، وىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌهؾ: إن ُمهـ أقمٔمهؿ يمته٥م اًمٗم٘مٝمه٤مء  وسمٜم٤مء

احلٜم٤مسمٚم٦م اعمقضمقدة هق يمت٤مب ذح اًمٕمٛمدة ًمٚمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ، هذا ُمـ أقمٔمؿ اًمٙمت٥م، يمت٤مب ًمهق شمهؿ ًمٙمه٤من ُمهـ 

ذه٥م وٟمّمهقص يمت٥م اإلؾمالم، وًمٙمـ ُم٤م شمؿ أفمـ إمم اًمٕم٤ٌمدات وُم٤م أيمٛمؾ اًمِمٞمخ، هق ومٞمف شم٘مريهر ٕصهقل اعمه

 أمحد وومٝمٛمٝم٤م وأدًمتف-

ًمٜمٕمٚمؿ أن يمؾ ُمذه٥م ًمف يمت٤مب يًٛمك يمت٤مب اعمذه٥م، هٜم٤مك يمت٥م شمًٛمك يمته٥م اعمهذه٥م، يٕمٜمهل إذا أردت 

شم٘مرير اعمذه٥م وومٝمٛمف وُمٕمروم٦م أصقًمف وىمقاقمده: ومدائً  شمرضمع رذه اًمٙمت٥م، قمغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل احلٜم٤مسمٚمه٦م قمٜمهدهؿ 
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اعمٝمذب ًمٚمِمهٞمخ شم٘مهل اًمهديـ، أُمه٤م اعمٖمٜمهل ومٝمهق جلٛمٞمهع  يمت٤مسم٤من يمت٤مب اًمتٕمريػ ًمٚم٘م٤ميض أيب يٕمغم ويمت٤مب ذح

اعمذاه٥م، مجع اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م، اعم٤مًمٙمٞم٦م قمٜمدهؿ يمت٤مب هق يمت٤مب اعمذه٥م ٓ ىمٌٚمف وٓ سمٕمده، وًمذًمؽ يمؾ اًم٘مقاقمهد 

اعمًتخرضم٦م يرضمٕمقن رذا اًمٙمت٤مب وهق يمت٤مب ذح اًمتٚم٘ملم ًمٚم َزري وسمٕمْمٝمؿ يٜمٓم٘مف اعم٤مِزري وإؿمٝمر سمه٤مًمٗمتح 

ىم٤مل: وأُمه٤م ذح اعمه٤مزري  ,ٟمًٞم٧م اؾمؿ اًمٙمت٤مب  –سمـ سمزيزة ذم ُم٘مدُم٦م ذح اًمتٚم٘ملم وهق ذم اعم٤مَزري، وًمذًمؽ ا

وم٢مٟمف يمت٤مب ُمذه٥م وًمٞمس ذطًم٤م ًمٙمت٤مب، اًمقٟمنميز عمه٤م أراد أن يًهتخرج اًم٘مقاقمهد اؾمهتخرضمٝم٤م ُمهـ يمته٤مب 

ًمهف وذم  اعم٤مزري، ومٝمٜم٤مك يمت٥م دائً  ذم يمؾ ُمذه٥م هل اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م شم٘مرير اعمذه٥م ذم أصقًمف وذم آؾمتدٓل

 اًم٘مقاقمد ًمف واعمٜم٤مـم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م ًمف-

ٟمرضمع، ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إذا اؾمتقى قمغم راطمٚمتف، أي ريمٌٝم٤م، ًمٌك: هذا يدًمٜم٤م قمغم أٟمهف يًهتح٥م 

 أن شمٙمقن اًمتٚمٌٞم٦م واإلطمرام قمٜمد ريمقب اًمراطمٚم٦م-

ٓ ذيؽ ًمؽ، ىم٤مل: وي٘مقل ًمٌٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمٌٞمؽ، ًمٌٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ ًمٌٞمؽ، إن احلٛمد واًمٜمٕمٛم٦م ًمؽ واعمٚمؽ، 

 هذه أطمد اًمّمٞمغ اًمتل ضم٤مءت ذم اًمتٚمٌٞم٦م وهل يمثػمة-

ىم٤مل: ويًتح٥م اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م، إي ُمـ اًمتٚمٌٞم٦م ويًتٛمر ا٤م احل٤مج إمم طملم يرُمل مجرة اًمٕم٘م٦ٌم، وم٢مذا رُمك مجهرة 

 اًمٕم٘م٦ٌم اٟم٘مٓمٕم٧م اًمتٚمٌٞم٦م-

ٓ يهرومٕمـ ىم٤مل: ويًتح٥م اإليمث٤مر ُمٜمٝم٤م ورومع اًمّمقت ا٤م ًمٖمػم اًمٜم٤ًمء، أي ظمٗمض اًمّمقت: ومه٢من اًمٜمًه٤مء 

 أصقاهتـ سم٤مًمذيمر-

 ىم٤مل: وهل آيمد ومٞم  إذا قمغم ٟمِمز، يٕمٜمل إذا ارشمٗمع إمم ُمٙم٤من ُمرشمٗمع وقمال: وم٢مٟمف يًتح٥م ومٞمف اًمتٚمٌٞم٦م-

 ىم٤مل: أو هٌط وادًي٤م، أو ٟمزل ذم سمٓمـ واد، أو ؾمٛمع ُمٚمًٌٞم٤م، ٕن اًمّمح٤مسم٦م يم٤من إذا ًمٌك أطمدهؿ ًمٌك اًم٤ٌمىمقن-

اعمحٔمقرات ٟم٤مؾمًٞم٤م: وم٢مٟمف ؾمٞمٛمر ُمٕمٜمه٤م أن سمٕمهض اعمحٔمهقرات  ىم٤مل: أو ومٕمؾ حمٔمقًرا ٟم٤مؾمًٞم٤م، ُمـ ومٕمؾ ؿمٞمًة٤م ُمـ

يٕمذر ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًٞم٤من وسمٕمْمٝم٤م ٓ يٕمذر ا٤م سم٤مًمٜمًٞم٤من، وؾمٞمٛمر قمٚمٞمٜم٤م شم٘مًٞمٛمٝم٤م سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ إن ؿمه٤مء اهلل، وُمهـ ومٕمهؾ 

 ؿمٞمًة٤م ُمـ هذه اعمحٔمقرات ٟم٤مؾمًٞم٤م وم٢مٟمف يًتح٥م ًمف أن يٚمٌل سمٕمده٤م ًمٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمتذيمػم ًمف-

ا اًمت٘م٧م اًمروم٤مق يم  يم٤من احلجٞم٩م ىمديً  يٗمٕمٚمقن إذا اًمت٘مهقا ًمٌهقا ًمٞمٕمهر  سمٕمْمهٝمؿ ىم٤مل: أو اًمت٘م٧م اًمروم٤مق، إذ

 سمٕمًْم٤م أهنؿ حمرُمقن-
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 ىم٤مل: وذم أدسم٤مر اًمّمٚمقات، ي٘مّمد اًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م-

ىم٤مل: وسم٤مٕؾمح٤مر، ذم آظمر اًمٚمٞمؾ، وإىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر، مل ذيمر اعمّمٜمػ هذه إوىمه٤مت سم٤مخلّمهقص؟ ٕن 

ت٤ٌمر وىمتٝمه٤م، وسم٤مقمتٌه٤مر طمه٤مل ؿمخّمهٝم٤م، ومهٜمحـ ٟمٕمٚمهؿ أن اًمتًهٌٞمح ذم اًمًهجقد إذيم٤مر شمٗمْمؾ سم٤مقمت٤ٌمريـ، سم٤مقم

واًمريمقع أومْمؾ إذيم٤مر، وآؾمتٖمٗم٤مر دسمر اًمّمٚمقات أومْمؾ إذيم٤مر ٕٟمف سم٤مقمت٤ٌمر طم٤مل اًمقىمه٧م وسم٤مقمتٌه٤مر طمه٤مل 

اًمِمخص، ومٗمل وىم٧م ذم صالشمف هٜم٤مك أذيم٤مر ظم٤مص٦م سمف، وذم وىم٧م إطمراُمف أومْمؾ، وعم٤ّم يمه٤من اعمحهرم خُيهّص سمهف 

٤مء وهق اًمتٚمٌٞم٦م دًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أٟمف ُمـ أومْمؾ ُم٤م يتٙمٚمؿ سمف اعمحرم اًمتٚمٌٞم٦م، وًمذا ٟمحـ ٟم٘مقره٤م ذم إوىمه٤مت هذا اًمدقم

 اًمٗم٤موٚم٦م يم٤مٕؾمح٤مر وإىم٤ٌمل اًمٚمٞمؾ وإدسم٤مر اًمٜمٝم٤مر وهٙمذا ُمـ إوىم٤مت اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم-

 باب حمظىرات اإلحراو

طمرام، اًمٗم٘مٝم٤مء دائً  سمٕمدُم٤م يهذيمرون اإلطمهرام يهذيمرون صمؿ ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مب حمٔمقرات اإل

حمٔمقراشمف، وهذه اعمحٔمقرات هل أُمقر ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، جي٥م أن ٟمٕمٚمؿ أن هٜم٤مك أريم٤مًٟمه٤م ٓ يّمهح اًمٜمًهؽ سمهدوهن٤م، 

وهٜم٤مك واضم٤ٌمت جي٥م اإلشمٞم٤من ا٤م، وُمـ شمرك ؿمٞمًة٤م ُمـ هذه اًمقاضم٤ٌمت: وم٢مٟمهف ذم ههذه احل٤مًمه٦م جيهؼم سمهدم وهٜمه٤مك 

 اعمحرم، واعمحٔمقرات همػم اًمقاضم٤ٌمت، جي٥م أن شمٕمر  هذا اًمٌمء، اعمحٔمهقرات همهػم حمٔمقرات ممٜمققم٤مت قمغم

اًمقاضم٤ٌمت، ٕن اًمٗمدي٦م سمٞمٜمٝم  ختتٚمػ، هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمـ طمٞم٨م اًمٕمهذر سم٤مًمٜمًهٞم٤من يمه  ؾمهٞم٠مي، 

 جي٥م أن شمٕمٚمؿ أن شمرك اًمقاضم٥م ُمـ واضم٤ٌمت اإلطمرام دم٥م ومٞمف اًمٗمدي٦م وهل ذسمح ؿمه٤مة، سمٞمهٜم  ومٕمهؾ اعمحٔمهقر ٓ

دم٥م ومٞمف ذسمح اًمِم٤مة وإٟم  دم٥م ومٞمف إُم٤م قمغم اًمتخٞمػم أو سمدٟم٦م أو ؿم٤مة إذا يم٤من ىمٌؾ اًمتحٚمهؾ إول يمه  ؾمهٞم٠مي سمٕمهد 

 ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل، ومٝمل ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اجلزاء عمـ شمريمف أو ومٕمٚمف، وختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اًمٕمذر سم٤مًمٜمًٞم٤من-

 ء يم٤من حمرُم٤ًم سمح٩م أو قمٛمرة-ي٘مقل: وهل شمًع، أي حمٔمقرات، شمًع أؿمٞم٤مء حيرم قمغم اعمحرم ومٕمٚمٝم٤م ؾمقا

ٌُْٚمهَغ ﴿ىم٤مل: طمٚمؼ اًمِمٕمر، ٓ جيقز ًمٚمٛمحرم أن حيٚمؼ ؿمٕمره ًم٘مقل اهلل قمّز وضمّؾ  ٚمُِ٘مقا ُرُءوؾَمُٙمْؿ طَمتَّهك َي َٓ حَتْ َو

ٚمَّفُ  ٚمُِ٘مقا ُرُءوؾَمُٙمؿْ ﴿ومال جيقز ًمٚمٛمحرم أن حيٚمؼ ؿمٕمره، وىمقًمف  (1)﴾اْرَْدُي حَمِ َٓ حَتْ هذا ظمرج خمرج اًمٖم٤مًمه٥م،  ﴾َو

 اعمّمٜمػ سمحٚمؼ اًمِمٕمر: ومٞمِمٛمؾ يمؾ ؿمٕمر اجلًد ؾمقاء يم٤من ُمـ اًمرأس أو ُمـ اًمقضمف اًمٚمحٞم٦م أو ُمهـ ومٚمذًمؽ قمؼّم 

اجلًد يم٤مًمّمدر واًم٘مدُملم وهمػمه، هذا ُمـ ضمٝم٦م، اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ىمقل اعمّمٜمػ طمٚمؼ: ههق قمهغم ؾمهٌٞمؾ أيْمه٤ًم 

                                                 

 -196اًمٌ٘مرة:  (1)
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ٚمهؼ وإٟمه  أشمهك اًمٖم٤مًم٥م: وإٓ وم٢من إظمذ سم٤معم٘مراض وهق اعم٘مص أو إظمذ سم٤مًمٜمتػ ي٠مظمذ طمٙمٛمف، ي٠مظمذ طمٙمؿ احل

هذا ههق فمه٤مهر  ,إُمر اًمث٤مًم٨م: أن اًمٜمٝمل قمـ يمؾ طمٚمؼ ؾمقاء يم٤من يؽمومف سمف أو ٓ يؽمومف سمف سم٤محلٚمؼ عمقاوم٘م٦م أي٦م، 

يمؾ ُم٤م يًٛمك طمٚم٘م٤ًم وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مل ٓ جيقز، ويٙمقن ُمـ حمٔمهقرات اإلطمهرام، وإٟمه  ُيٕمٗمهك قمهـ  ,اعمذه٥م 

اسمع ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ وهق اًمٜمًٞم٤من، يٕمٗمك قمـ إزاًم٦م اًمِمهٕمر صمالصم٦م أؿمٞم٤مء، يٕمٗمك قمٜمٝمؿ وإن ؿمة٧م ىمؾ: أرسمٕم٦م، واًمر

وطمٚم٘مف ذم صمالث ُمقاوع، اعمقوع إول: إذا آذاه اًمِمٕمر سمٜمٗمًف، يٕمٜمل اًمِمٕمر أو اًمٔمٗمر آذاه سمٜمٗمًهف، ههق اًمهذي 

ًٓ ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ ًمق ظمرج اًمِمٕمر ذم قمٞمٜمهف ومٝمهق ُمه١مٍذ أن يٙمهقن  آذاه، يم٤من هق اعم١مذي، وًب ًمف اعمّمٜمػ ُمث٤م

ي٘مقل: خيرج ذم أٟمٗمل ؿمٕمر ومٞم٥ًٌم زم قمٓم٤مؾًم٤م  –وهذا ؾم٠مًم٧م قمٜمف ُمثاًل  ,١مذي، أو أن ؿمخّم٤ًم ُمثاًل اًمِمٕمر هق اعم

ومال سمد أن أزيٚمف، هذا ُم١مذي سمٜمٗمًف، اًمذي آذاه هق اًمِمٕمر وطمٞمٜمةذ جيقز ًمف إزاًمتف وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف، سمخال  اًم٘مٛمؾ 

، إذا اعمقوع إول اًمذي جيقز ومٞمهف وم٢من اًمِمٕمر ًمٞمس هق اعم١مذي اًمذي آذاه هق اًم٘مٛمؾ، ومٝمق أزاًمف إلزاًم٦م أُمر آظمر

إزاًم٦م اًمِمٕمر إذا آذاه سمٜمٗمًف، هذا واطمد، اعمقوع اًمث٤مين: هذا واوح إذا ُأيمره قمغم إزاًمتف، إُمر اًمث٤مًم٨م: إذا يمه٤من 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أٟمف اطمتجؿ وهق حمرم ، ومٜم٘مقل أن اًمذي (1)ُمـ سم٤مب اًمتٌع، وقمغم ذًمؽ ٟمحٛمؾ طمدي٨م اًمٜمٌَّ

ال اًمِمٕمر ُمـ سم٤مب اًمتٌع ٕن اعم٘مّمقد ؿمٓم٥م أو ضمرح اًمرأس، وم٢مٟم  أزيؾ اًمِمٕمر ُمهـ سمه٤مب حيتجؿ وهق حمرم يز

 اًمتٌع ومال جيقز، وُمثٚمف ًمق ضمرح وم٠مزال ؿمٕمره ُمـ سم٤مب اًمتٌع، إذًا هذا إُمر إول وهق طمٚمؼ اًمِمٕمر-

ـمٌٕمه٤ًم  اًمث٤مين ىم٤مل: ىمٚمؿ اًمٔمٗمر يِمٛمؾ أفم٤مومر اًم٘مدم وأفم٤مومر اًمٞمد، صمؿ سملّم ضمزائٝم٤م وم٘م٤مل: ومٗمهل صمهالث ُمٜمٝمه٤م دم،

اًمثالث أي ذم صمالصم٦م أفمٗم٤مر أو صمالث ؿمٕمرات ومٞمٝم٤م دم، وُم٤م يم٤من أىمؾ ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ دم ومٞمف، ـمٌٕمه٤ًم اًمٜمٝمهل قمهـ 

إذا دظمؾ ذم اًمٕمنم ومال ي٠مظمذ ُمهـ ؿمهٕمره »شم٘مٚمٞمؿ إفم٤مومر دًمٞمٚمف ُم٤مذا؟ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمًٚمؿ 

إفم٤مومر داظمٚم٦م ذم ُمٓمٚمؼ اًمِمٕمر، وىمد صم٧ٌم قمهـ ومٞمِمٛمؾ اًمٌنم يمؾ رء، واًمٌنم يِمٛمؾ إفم٤مومر و (2)شوٓ سمنمه

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ، وهٜمه٤م آي عمًه٠مًم٦م ُمٝمٛمه٦م ضمهدًا:  اًمّمح٤مسم٦م اًمٜمٝمل قمٜمف، وًمٙمـ ٟمًتدل ًمف ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ ومٞمٝمه٤م، وإٟمه  ضمه٤مء اضمتٝمه٤مد  ًمٜمٕمٚمؿ أن هٜم٤مك أطمٙم٤مًُم٤م يمثػمة مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمٜمٌَّ

اهلل قمٚمٞمٝمؿ وقمٛمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وهم٤مًم٤ًٌم أن اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ إٟم  ٓ يٕمٛمٚمقن سمٌمهء إٓ اًمّمح٤مسم٦م روقان 

                                                 

 (-1938صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-1977صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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وهق ُمٌٜمل قمغم دًمٞمؾ ًمٙمـ ىمد ٓ يٜم٘مؾ هذا اًمدًمٞمؾ، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن هٜم٤مك أطم٤مدي٨م مل شمٜم٘مؾ ًمٙمهـ إطمٙمه٤مم يمٚمٝمه٤م 

ّل صغّم اهلل  قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمغم اعمحج٦م اًمٌٞمْم٤مء، ُمٜم٘مقًم٦م، اًم٘مرآن يمٚمف ُمٜم٘مقل، وأُم٤م إطمٙم٤مم ومٝمل ُمٜم٘مقًم٦م، شمريمٜم٤م اًمٜمٌَّ

إٟمٜمه٤م »وأُم٤م إطم٤مدي٨م ومٌٕمْمٝم٤م مل يٜم٘مؾ، أو ٟم٘مؾ إًمٞمٜم٤م وًمٙمـ إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ورذا ي٘مقل أسمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح: 

طمٞمٜم  ٟمحٙمؿ قمغم وٕمػ وم٢مٟم  ٟمحٙمؿ قمغم وٕمػ ذم اإلؾمٜم٤مد وٓ ٟمحٙمؿ قمغم احلهدي٨م سم٤مًمْمهٕمػ إٓ أن يٙمهقن 

، وًمذًمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد يقردون احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ويًهتدًمقن سمهف، شُمٜمٙمرًا أو ُمقوققم٤ًم أو ؿم٤مذًا أو ومٞمف ُمؽموك

يمؾ وم٘مٝم٤مء احلدي٨م سمال اؾمتثٜم٤مء يقردون احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ويًتدًمقن سمف ًمٕمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م اذا احلدي٨م ًمقضمهقد 

اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ُمـ اًمنميٕم٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف وهٙمذا، أٟم٤م أيمرر قمغم هذا اعمٌدأ ٕن يمثػمًا ُمـ اإلظمقان عمه٤م يه٠مي عمًه٠مًم٦م 

ػمى أن احلدي٨م اًمذي ورد ومٞمٝم٤م إٟم  هق طمدي٨م وٕمٞمػ ي٘مقل: إذًا ٟمٚمٖمل احلٙمؿ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، هذا همػم صهحٞمح، ٓ وم

أطمد ىم٤مل هذا اًمٌمء ُمـ وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ُمٓمٚم٘م٤ًم، ؾمّؿ زم ُمـ ؿمة٧م، وإٟم  ي٘مقًمقن: يٕمٛمؾ سمف سمنموـمف، ٓ سمهد ُمهـ 

: إن وم٘مٝمه٤مء احلهدي٨م ,ا اًمٕمٌه٤مرة يمهذ –ىمرائـ، اًمِم٤مومٕمل ٟمص قمٚمٞمف ذم رؾم٤مًمتف ذم يمالم ـمقيؾ، سمؾ ذيمر اًمٕمالئل 

مجٞمٕم٤ًم قمغم أن احلدي٨م اعمرؾمؾ يٕمٛمؾ سمف إذا طمّٗم٧م سمف ىمرائـ ُمٕمٞمٜم٦م، ُمهـ يٕمهر  ههذه اًم٘مهرائـ؟ إٟمه  ههؿ وم٘مٝمه٤مء 

احلدي٨م، أٟم٤م ىمّمدي ُمـ هذا أن سمٕمض أوضمف آؾمتدٓل ىمد شمٙمقن ومٞمٝم٤م سُمٕمد سمٕمض اًمٌمء ًمٙمـ قمٛمؾ اًمّمهح٤مسم٦م 

 ًمدًمٞمؾ-ا٤م وىمْم٤مؤهؿ سمف ي٘مقي هذا اًمٗمٝمؿ وي٘مقي هذا ا

 ي٘مقل اعمّمٜمػ: ومٗمل يمؾ صمالث ُمٜمٝم٤م دٌم، صمالصم٦م ؿمٕمرات أو صمالصم٦م أفمٗم٤مر-

ىم٤مل: وذم يمؾ واطمد ُمٜمٝم٤م ُمّد ـمٕم٤مم وههق رسمهع اًمّمه٤مع، ٟمٌهدأ ذم ىمهقل اعمّمهٜمػ: ومٞمٝمه٤م دم، اًمٗم٘مٝمه٤مء مجٞمٕمه٤م 

يتجقزون ذم اًمٗمدي٦م، ومٞمًٛمقن اًمٗمدي٦م دًُم٤م، ًمٞمس ُمٕمٜمك يمقهن٤م دًُم٤م جي٥م أن شمذسمح ومٞمٝمه٤م ؿمه٤مة! ًمهٞمس ٓزًُمه٤م، ومه٠من 

اًمٗمدي٦م أطمٞم٤مًٟم٤م ىمد شمٙمقن ؿم٤مة وىمد شمٙمقن ختٞمػًما ُمع اًمِم٤مة، ومٝمؿ يتجقزون، ومٝمٜم٤م عم٤م ىم٤مل: وذم صمالث دم، ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ٍؽ ﴿ٓ جي٥م ذسمح ؿم٤مة وإٟم  اعمرء خمػم سملم صمالث  ًُ ـْ ِصَٞم٤مٍم َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟم ، اعمهرء خمهػم سمهلم صهٞم٤مم (1)﴾وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم

وم٘مراء ُمٙم٦م أو ذسمح اًمٜمًٞمٙم٦م أو ذسمح اًمدم، ومٝمؿ ُيٖمٚمرٌهقن اؾمهؿ اًمهدم قمٚمٞمهف، صمالصم٦م أي٤مم أو إـمٕم٤مم ؾمت٦م ُم٤ًميملم ُمـ 

ًمذًمؽ عم٤م ٟم٘مقل: قمٚمٞمؽ دم: أٟم٧م دم خمػم سمٞمٜمف وسملم همػمه، إٟم  ٟم٘مقل: دم أي دم قمغم اًمتخٞمػم، ومدي٦م قمهغم اًمتخٞمهػم، 

                                                 

 -196اًمٌ٘مرة:  (1)
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يًهٛمقٟمف دًُمه٤م  ٟم١ميمد قمغم هذا اعمٌدأ، أن اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب اًمٗمدي٦م وحمٔمقرات اإلطمرام يتجقزون ذم مجٞمع اعمذاه٥م

 دمقًزا وإٓ هق ذم احل٘مٞم٘م٦م خمػم سملم صمالصم٦م أُمقر-

ُمّد ـمٕم٤مم، وهق رسمع اًمّمه٤مع يمه  ٟمٕمٚمهؿ،  ,يم٠مفمٗمر واطمد أو ؿمٕمرة واطمدة  ,ىم٤مًمقا: وذم يمؾ واطمد مم٤م دوهن٤م 

٤ًٌم طمجؿ مخ٦ًم  واعمد سمٛم٘مدار مجع اًمٞمديـ آصمٜمتلم، وهق يٕم٤مدل أن شم٘مري٤ٌم مخس وؾمٌٕملم، أي ائ٧م سمزضم٤مضم٦م شم٘مري

 ُمؾ واُمأله٤م ـمٕم٤مًُم٤م هذا هق اعمد، صمالصم٦م ص٤مقم٤مت ٟمّمٗمف ًمٞمؽم وٟمّمهػ، رسمٕمهف صمالصمه٦م أرسمه٤مع اعمهد: مخًه٦م وؾمٌٕملم

 وؾمٌٕملم ُمؾ-

ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وإن ظمرج ذم قمٞمٜمٞمف ؿمٕمر وم٘مٚمٕمف أو ٟمزل ؿمٕمره ومٖمٓمك قمٞمٜمٞمف أو اٟمٙمنه فمٗمهره 

ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وههل أٟمهف إذا آذاه اًمِمهٕمر  وم٘مّمف ومال رء قمٚمٞمف، هذه اًمّمقرة اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ هل اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م

٤ًٌم  سمٜمٗمًف أو آذاه اًمٔمٗمر سمٜمٗمًف: وم٢مٟمف جيقز ًمف ىمٚمٕمف وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف، ٕن اإليذاء ُمـ ٟمٗمس اًمِمٕمر، وًمٞمس إزاًمتهف ؾمهٌ

إلزاًم٦م همػمه يم٤مًم٘مٛمؾ وٟمحقه، وًمذًمؽ ذيمر أٟمف إذا ظمرج ذم قمٞمٜمٞمف ؿمٕمر وذم أٟمٗمف وآذاه أو ٟمزل ؿمٕمره ومٖمٓمك قمٞمٜمٞمهف 

ههذا ذم سمٕمهض اًمٜمه٤مس يٙمهقن يمثٞمهػ  ,ًدا ومٞمٜمزل دائً  ذم قمٞمٜمٞمف وٓ يًتٓمٞمع أن يرى أو ؿمٕمر طم٤مضمٌٞمف ـمقيؾ ضم

ومٜم٘مقل: جيقز ًمؽ أن شم٘مص طم٤مضمٌٞمؽ، وىمص احل٤مضم٥م ضم٤مئز، وىمد  –احل٤مضمٌلم وٓ سمد ًمف أن ي٘مص طم٤مضمٌٞمف دائً  

، ٟمص اإلُم٤مم أمحد سمؾ هق ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أن أظمذ احل٤مضم٥م سمه٤معم٘مراض جيهقز، إٟمه  هنهل قمهـ اًمٜمتهػ ومٞمهف

إظمذ سم٤معم٘مرض ضم٤مئز ٟمص قمغم ذًمؽ أمحد ذم يمت٤مب اًمؽمضمؾ وٟم٘مٚمف قمـ مج٤مقم٦م قمـ اًمًهٚمػ يم٤محلًهـ اًمٌٍمهي 

وهمػمه، إظمذ سم٤معم٘مرض ضم٤مئز وإٟم  اعمٜمٝمل قمٜمف ٟمٛمّمف، وذم ُمٕمٜمك ٟمٛمّمف أظمهذه سم٤معمقؾمهك وههق ؿمهٌٞمف سمه٤مًمٜمٛمص 

٧م ؿمهٞمًة٤م آذاك، ههذا ٓ ًمٙمـ اًم٘مص سم٤معم٘مراض ضم٤مئز، أو اٟمٙمن فمٗمره وم٘مّمف، وم٢مٟمف جيقز ٕٟمف ُم١مذي، يمٚم  أُمًهٙم

 رء قمٚمٞمف وأحل٘مٜم٤م ا٤م صقرشملم أظمريلم-

ي٘مقل اعمّمٜمػ: اًم٤ًمدس ُمـ اعمحٔمقرات ًمٌس اعمخٞمط، ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ: إن اًمذي ضم٤مء ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ إٟم  ذيمر أًم٦ًٌم حيرم قمهغم اعمحهرم ًمًٌهٝم٤م، وُمهـ ههذه إًمًٌه٦م اًم٘مٛمهٞمص  وهمػمه أن اًمٜمٌَّ

وذيمر اًم٘مٛمٞمص واخلػ واًمؼمٟمص، ذيمر صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ومل يذيمر اعمخٞمط، وىمد شمٜم٤مزع اًمٗم٘مٝم٤مء  ,وؾمٞم٠مي  –واًمٕم ُم٦م 

رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم و٤مسمط اجلٛمع سملم هذه إُمقر اًمثالصم٦م ظمالوًم٤م ـمقياًل ضمًدا، وأول ُمـ ذيمر و٤مسمًٓم٤م حمدوًدا يمه  

ٞمط ىمد شمِمٙمؾ قمغم يمثػم ُمهـ اًمٜمه٤مس، ههؾ ٟم٘مٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أٟمف ىم٤مل: إٟمف اعمخٞمط، ويمٚمٛم٦م اعمخ
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اعم٘مّمقد يمؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف ظمٞمط أم ٓ؟ ٟم٘مقل: ٓ، ٟم٘مقل: إن اعمراد سم٤معمخٞمط هق اعمخٞمط قمغم ىمدر اعمٚمٌقس، جي٥م أن 

ٟم٠مي اذا اًم٘مٞمد، هذه قم٤ٌمرة ُمٜمّمقر، اعمخٞمط قمغم ىمدر اعمٚمٌقس، ٓ سمد أن يٙمقن قمغم ىمدر اعمٚمٌقس، ومٛمـ إؿمهٞم٤مء 

ث٤مل: اًم٘مٛمٞمص، ومٙمؾ ُم٤م ظِمْٞمَط قمغم هٞمة٦م يمّؿ وم٢مٟمف يٙمهقن ىمٛمٞمًّمه٤م ومهال جيهقز ًمًٌهف، ًمهذًمؽ اعمٚمٌقؾم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعم

اًم٘م٤ٌمء إذا يم٤من خمٞمًٓم٤م قمغم ؿمٙمٚمف وم٢مٟمف ٓ جيقز وهٙمذا، ًمٙمـ ًمق يم٤من هذا ُمٖمٚمؼ ٓ شمدظمؾ ومٞمف اًمٞمد: ًمق يمه٤من هٜمه٤مك 

ٞمًٓمه٤م قمهغم قمْمهق ُمهـ رداء ٓ خترج ُمٜمف يد ومٜم٘مقل قمـ هذا ًمٞمس خمٞمًٓم٤م ومٞمجقز ووٕمف قمغم اعمٜمٙمٌلم ٕٟمف ًمهٞمس خم

إقمْم٤مء وهٙمذا، إذا يمؾ ُم٤م يم٤من خمٞمًٓم٤م قمغم ىمهدر ُمٚمٌهقس وم٢مٟمهف يٙمهقن يمهذًمؽ، اًمٗم٘مٝمه٤مء يتجهقزون ذم ىمْمهٞم٦م 

ـمًٌٕم٤م يمؾ ُمذه٥م قمٜمده ىم٤مقمدهتؿ: وىم٤مقمدهتؿ هذه يِمددون ومٞمٝم٤م، ومهال ٟم٘مهقل هٜمه٤مك  ,اعمخٞمط طمتك إهنؿ ي٘مقًمقن 

 ىم٤مقمدة اعمّمٜمػ وهل ـمري٘مه٦م اعمّمهٜمػ قمغم ,وًمٙمـ ُمـ شمِمديد اًمٗم٘مٝم٤مء أهنؿ  ,شمِمديد ذم ُمذه٥م دون ُمذه٥م 

أٟمف ي٘مقل: إن ُم٤م ظمٞمط وومّمؾ قمغم هٞمة٦م وؾمط أدُمل وم٢مٟمهف يٙمهقن حمٔمهقًرا، ومٕمهغم اعمهذه٥م أن ًمهٌس  ,اعمقومؼ 

 احلزام ٓ جيقز ٕٟمف سمٛمث٤مسم٦م اعمخٞمط ًمقؾمط اًمٌدن ومحٞمٜمةذ يٙمقن ُمٗمّماًل ًمف ومحٞمٜمةذ ٓ جيقز ًمًٌف-

جيد ٟمٕمٚملم ومٞمٚمٌس ظمٗملم وٓ ومدي٦م قمٚمٞمف، ُمهـ يمه٤من ذم وىمه٧م  ىم٤مل: إٓ أن ٓ جيد إزاًرا ومٞمٚمٌس هاويؾ أو ٓ

اإلطمرام همػم واضمد رذه إُمقر وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يٚمٌس ُم٤م شمٞمن ًمف، وًمٙمـ ٓ جيقز ًمف أن يٖمٓمهل رأؾمهف، اًمهرأس 

هاويهؾ أو يٚمهٌس  ,يمه  ذيمهر اعمّمهٜمػ  ,جيقز يمِمٗمف ًمٙمـ اًمٕمقرة ٓ جيقز يمِمٗمٝم٤م، يمذًمؽ جيقز ًمف أن يٚمٌس 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  ,ثقب يًٛمك ىمٛمٞمص يمٝمذا اًم –ىمٛمٞمًّم٤م  أو يٚمٌس ظمٗملم، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمهؽ أن اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ سمه٠من يٗمهدي، وىمهد ضمه٤مء  (1)شوُمـ مل جيد اًمٜمٕمٚملم ومٚمٞمٚمٌس ظمٗملم»ىم٤مل:  ومل ي٠مُمره اًمٜمٌَّ

ىمه٤مل: يٚمهٌس اخلٗمهلم  طمديث٤من، طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وطمدي٨م اسمـ قمٛمر أٟمف ذيمر ذم أور  أٟمف ي٘مٓمع اخلٗملم، واًمث٤مين

وؾمٙم٧م، ووم٘مٝم٤مؤٟم٤م ىمدُمقا طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس اًمث٤مين وىم٤مًمقا: إٟمف يم٤من ذم ُمٙم٦م أُم٤م اسمهـ قمٛمهر وم٘مهد يمه٤من ذم اعمديٜمه٦م 

ومٞمٙمقن ٟم٤مؾمًخ٤م ًمف، ومٛمـ ًمٌس اخلٗملم وم٢مٟمف ٓ ي٘مٓمع أؾمٗمٚمٝم  وٓ يٚمزُمف أن يٓم٠م قمغم قم٘مٌٝم ، ًمٙمـ اًمذي جي٥م قمٚمٞمهف 

ًٓ ُمٜمٝمه٤م ههذا  أٟمف إذا وضمد ُم٤م يًؽم سمف قمقرشمف ُمـ إزار وٟمحقه ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن خيٚمع ىمٛمٞمّمف وهاويٚمف ويٚمٌس سمد

ًٓ ُمـ اخلػ، وم٢من وضمد اإلطمرام اًمذي يٚمٌس سمف أو اًمثقب اًمذي يٚمٌس سمف ومل  اإلزار واًمرداء، أو يٚمٌس اًمٜمٕمؾ سمد
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يٜمت٘مؾ: ومٜم٘مقل: جي٥م قمٚمٞمؽ ومدي٦م، ٕن آؾمتداُم٦م هٜم٤م يم٤مٓسمتداء، هٜمه٤م ىمٚمٜمه٤م آؾمهتداُم٦م يم٤مٓسمتهداء وهٜمه٤مك ىمٚمٜمه٤م 

 ؾمتداُم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مٓسمتداء، وهل ر٤م ىم٤مقمدة ذم اًمتٗمريؼ ُمتك يٕمٛمؾ سم٤مٓسمتداء وُمتك ٓ يٕمٛمؾ ا٤م-آ

ي٘مقل اعمّمٜمػ: اًمراسمع شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس، اعمراد سمتٖمٓمٞم٦م اًمرأس ىم٤مًمقا: إٟمف يمؾ ؾم٤مشمر يٙمهقن ُمالصهً٘م٤م ًمٚمهرأس أو 

س أو يٙمقن ُمٕمت٤مًدا، يٙمقن ؾم٤مشمًرا ُمٕمت٤مًدا، هذه قم٤ٌمرة ُمٜمّمقر يمؾ ؾم٤مشمر ُمالصؼ ًمٚمرأس يمؾ رء جيٕمؾ قمغم اًمرأ

 يٕمٜمل اقمت٤مد اًمٜم٤مس أن جيٕمٚمقه ؾم٤مشمًرا، يٛمٌم سمٛمِمٞمف-

ىمقل اعمّمٜمػ هٜم٤م يمٚمٛم٦م اًمرأس ٓ شمدل قمغم ًمزوم اؾمتٞمٕم٤مب مجٞمع اًمرأس، وًمٙمـ ي٘مقل: إن ُمـ همٓمك سمٕمهض 

 اًمرأس وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م وًمق سمتٖمٓمٞم٦م سمٕمْمف ٓ يٚمزم شمٖمٓمٞمتف مجٞمٕمف-

ٜمف، اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن: إن شمٖمٓمٞم٦م إذٟملم ًمٚمٛمحرم ٓ جيهقز عمه٤م ضمه٤مء اجلٛمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: ىمقل اعمّمٜمػ: وإذٟم٤من ُم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:  ومٞمجه٥م يمِمهػ إذٟمهلم وقمهدم  (1)شإذٟم٤من ُمـ اًمرأس»ُمـ طمدي٨م أٟمس أن اًمٜمٌَّ

شمٖمٓمٞمتٝم  ٕهن  ُمٚمح٘مت٤من سم٤مًمرأس ذم اإلطمرام وُمٚمح٘مت٤من سمه٤مًمرأس ذم اًمقوهقء أيًْمه٤م، ههذا ُمهـ ضمٝمه٦م، وههذا 

ـ همٓمك أذٟمٞمف وم٢مٟمف يٙمقن ُمٖمط ًمٌٕمض رأؾمف ومٞمج٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م، ًمق يم٤من سمرد وًمٌس اعمحهرم ؿمهٞمًة٤م واوح وم٢من ُم

وهذا ومٝمؿ وم٘مٝمل ُمـ هذه اجلٛمٚمه٦م  ,يٖمٓمل أذٟمٞمف وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م، هذه اجلٛمٚم٦م ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ػ ًمٚمقضمف أٟمف يهرى ومٝمؿ اعمرداوي ذم شمّمحٞمح اًمٗمروع ُمـ قمدم ذيمر اعمّمٜم ,وهق ومٝمؿ ذم حمٚمف ُمقاومؼ ًمٚمٛمذه٥م 

أٟمف جيقز ًمٚمقضمف شمٖمٓمٞمتف، ىم٤مل: ٕٟمف ىم٤مل: وإذٟم٤من ُمٜمف ومذيمر أضمزاءه ومل يذيمر ُمٜمٝم٤م اًمقضمف، ومدل قمهغم أن اًمقضمهف 

جيقز ًمٚمٛمحرم شمٖمٓمٞمتف، وهذا هق اعمذه٥م، وم٢من اعمذه٥م أن اًمقضمف ًمٞمس ٓزًُم٤م يمِمٗمف سمهؾ جيهقز شمٖمٓمٞمتهف، ىمه٤مًمقا: 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ ىمه٤مل ذم اعمحهرم اًمهذي وىمّمهتف داسمتهف: وٓ شمٖمٓمهقا  ٕن اًمذي صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح أن اًمٜمٌَّ

وهل وإن ضم٤مءت ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من إٓ أهن٤م ؿم٤مذة قمٜمد اعمح٘م٘ملم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ،  شوٓ وضمٝمف»رأؾمف، وأُم٤م زي٤مدة 

ٟمص قمغم ذًمؽ إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ وم٢من اإلُم٤مم أمحد وهمػمه ىمد قمدَّ طمرووًم٤م وٕمٗمٝم٤م أوردهه٤م ُمًهٚمؿ ُمٜمٝمه٤م ههذا 

ومدل قمغم أٟمف جيقز شمٖمٓمٞم٦م اعمحرم وضمٝمف، وسمٜم٤مء قمغم  شوٓ وضمٝمف»أمحد وٕمػ زي٤مدة  شوٓ وضمٝمف» احلدي٨م زي٤مدة

ذًمؽ وم٢من اعمحرم هؾ جيقز ًمف ًمٌس اًمٙم ُم٤مت؟ ٟم٘مقل: ٟمٕمؿ ٕن اًمٙم م يٖمٓمل سمٕمض اًمقضمف واًمقضمف جيقز شمٖمٓمٞمتف 

 ًمٚمٛمحرم-

                                                 

 (-2765(- صحٞمح اجل٤مُمع )134صحٞمح- أسمق داود ) (1)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 39 

ن اعمراد سم٤مًمٓمٞمه٥م ههق اسمتهداء ي٘مقل اًمِمٞمخ: اخل٤مُمس اًمٓمٞم٥م ذم سمدٟمف وصمٞم٤مسمف، وؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م دًمٞمؾ اًمٜمٝمل قمٜمف، وأ

اًمتٓمٞم٥م، اًمٗم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ذيمهروا ذم ُمًه٠مًم٦م اًمٓمٞمه٥م أُمهريـ، إُمهر إول: أهنهؿ شمقؾمهٕمقا ذم ُمه٤م ههق 

٤ًٌم وم٢مٟمف يمذًمؽ، يمؾ ُم٤م يًٛمك ـمٞم٥م يتٓمٞمه٥م سمهف وًمهق  اًمٓمٞم٥م؟ شمقؾمٕمقا ومٞمف، وم٘م٤مًمقا: إن يمؾ ُم٤م اقمتٞمد أٟمف يٙمقن ـمٞم

٤ًٌم وم٢مٟمف يٛمٜمع ُمٜم ف، إُمر اًمث٤مين: أهنؿ شمقؾمهٕمقا ذم ُمهّس اًمٓمٞمه٥م، اعمّمهٜمػ ُمه٤م ىمه٤مل: سمٕمض اًمٜم٤مس وم٢مٟمف ٟمًٛمٞمف ـمٞم

اًمتٓمٞم٥م! ىم٤مل: اًمٓمٞم٥م، ومٞمِمٛمؾ اًمتٓمٞم٥م ذم اًمٌدن وذم اًمثقب ويِمٛمؾ قمٜمهدهؿ إيمهؾ ويِمهٛمؾ قمٜمهدهؿ أيًْمه٤م 

اًمِمؿ، ومٕمٜمدهؿ ٓ جيقز ًمٚمِمخص أن ي٠ميمؾ اًمٓمٞمه٥م، وًمهذًمؽ ىمه٤مًمقا: ٓ جيهقز ًمٚمٛمحهرم أن ينمهب ؿمهٞمًة٤م ومٞمهف 

ىمدي  يتٓمٞمٌقن سمف، أن ٓ يتٓمٞمٌقن سمف ًمٖمهالء صمٛمٜمهف ُمهـ ضمٝمه٦م ورسمه  ضمه٤مءت أـمٞمه٤مب  زقمٗمران، اًمزقمٗمران يم٤مٟمقا

أظمرى، وم٤مًمزقمٗمران يتٓمٞم٥م سمف اًمٜم٤مس ومال جيقز ًمف أٟمف ي٠ميمٚمف وجيٕمٚمف ذم ـمٕم٤مُمف، يمذًمؽ يهرون أٟمهف ٓ جيهقز ًمهف أن 

ًمٌخقر ههذا يِمٛمف: يتٕمٛمد أن ي٠مي سمٓمٞم٥م ويِمٛمف، ًمٙمـ ًمق يم٤من ذم اعمٓم٤م  ُمثاًل وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أٟمف يٌخهر يه١مشمك سمه٤م

ومٞمِمؿ رائح٦م ـمٞم٦ٌم، ٟم٘مقل: أٟم٧م ًم٧ًم ىم٤مصًدا ًمف وإٟم  قمرض ًمؽ ومال إصمؿ قمٚمٞمؽ وٓ ومديه٦م، ًمٙمهـ أن شمتٕمٛمهد أن 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:  ٤ًٌم أو شمٗمتح قمٚم٦ٌم ـمٞم٥م وشمِمٛمٝم٤م ُمثاًل ومٞم٘مقل: دم٥م قمٚمٞمؽ ومدي٦م: ٕن اًمٜمٌَّ ٓ »شمِمؿ ـمٞم

 ٝمؿ شمقؾمٕمقا ذم هذا اًم٤ٌمب-ومٞمِمٛمؾ إيمؾ ويِمٛمؾ اًمِمؿ ويِمٛمؾ اًمٌدن وهٙمذا، وم شيٛمس

ىم٤مل اًم٤ًمدس: ىمتؾ صٞمد اًمؼم، ىم٤مل: وهق ُم٤م يم٤من وطمِمًٞم٤م ُم٤ٌمطًم٤م، ىمقًمف ُم٤م يم٤من وطمِمهًٞم٤م أي ُمه٤م ًمهٞمس سمه٠مهكّم، 

إهكم أو اإلٟمز ي٘م٤مسمٚمف اًمقطمٌم، واًمٕمؼمة سم٤مًمقطمٌم سم٤مقمت٤ٌمر أصٚمف ٓ سم٤مقمت٤ٌمر طم٤مًمف أن، وم٘مد يٙمهقن اًمقطمٌمه 

صمؿ رسم٤مه ذم سمٞمتف ومٜم٘مقل: هق يمذًمؽ، أو أهكم شمقطمش، هٜم٤مك أؿمهٞم٤مء أصٌح أهٚمًٞم٤م، أظمذ ؿمخص ُمثال صٞمًدا وطمِمًٞم٤م 

أهٚمٞم٦م شمقطمِم٧م ُمثؾ اخلٞمؾ شمقطمش سمٕمْمٝم٤م وُمثؾ اإلسمؾ شمتقطمش وهل أهٚمٞم٦م، ُمٝم  شمقطمِم٧م اإلسمؾ وم٢مهنه٤م أهٚمٞمه٦م 

ٓ شمٙمقن صٞمًدا وًمٞم٧ًم حمرُم٦م قمغم اعمحرم، اإلسمؾ شمقطمِم٧م ُمٕمرو  ُمثاًل ذم سمٕمهض اًمهدول ٓ يه٠ميمٚمقن اإلسمهؾ 

ذم اؾمؽماًمٞم٤م أفمـ يمٚمٝم٤م وطمِمٞم٦م قمٜمدهؿ اإلسمؾ، ًمٙمثرهت٤م شمقطمِم٧م، قمٜمدٟم٤م هٜم٤م شمقطمِمه٧م  رُمقه٤م وم٠مصٌح٧م وطمِمٞم٦م

 احلٛمر إهٚمٞم٦م أصٌح٧م وطمِمٞم٦م وإٓ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م أهٚمٞم٦م ٓ جيقز أيمٚمٝم٤م-

ىم٤مل: وم٠مُم٤م صٞمد اًمٌحر وإهكم وُم٤م طَمُرم أيمٚمف ومال رء ومٞمف، صٞمد اًمٌحر واوح يمؾ ُمه٤م يمه٤من صهٞمد اًمٌحهر 

ذم اًمٌحر، إهكم ُمـ اًمداضمـ واًمٌ٘مر واإلسمؾ وٟمحقه٤م، وُم٤م طمرم أيمٚمف، يمؾ ُم٤م  يم٤مًمًٛمؽ وٟمحقه أو يٖمٚم٥م اًمٌ٘م٤مء

حيرم أيمٚمف وم٢من ذسمحف ًمٞمس ومٞمف ومدي٦م، وًمق يم٤من ُمٜمٝمًٞم٤م قمـ ىمتٚمف، قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة أن يمؾ ُم٤م أُمر اًمِمه٤مرع سم٘متٚمهف أو هنهك 
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ثؾ اًمٜمحهؾ واردههد قمـ ىمتٚمف: وم٢مٟمف حيرم أيمٚمف، ُم٤م أُمر سم٘متٚمف يم٘متؾ اًمٗمقاؾمؼ ذم احلؾ واحلرم، وُم٤م هنك قمـ ىمتٚمف ُم

واًمٜمٛمؾ واًمٍمد واًمْمٗمدع، هذه إُمقر اخلٛمس ٓ جيقز ىمتٚمٝم٤م ومٝمل طمرام أيمٚمٝم٤م، ُمـ ىمتٚمٝم٤م وهق حمهرم ٓ ومديه٦م 

 قمٚمٞمف ٕٟمف ًمٞمس ر٤م سمدل-

ىمقل اعمّمٜمػ: وُم٤م طمرم أيمٚمف، يدًمٜم٤م قمغم أن يمؾ ُم٤م حيرم أيمٚمف وم٢مٟمف ٓ ومدي٦م ومٞمف وُمٜمٝم٤م ُمه٤م ضمه٤مء اخلهال  سمهلم 

اًم٘مٛمؾ، ومٛمـ ىمتؾ ىمٛماًل ومال ومدي٦م ومٞمف، ٕن سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمٔمهر  ,أٟمف ٓ ومدي٦م ومٞمف واًمّمحٞمح  –أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف 

ذم طمدي٨م يمٕم٥م ومٔمـ أن اًمٗمدي٦م ًمٙمؾ إزاًم٦م طمتك ًمٚم٘مٛمؾ، ٟم٘مقل: ٓ، اًمٗمدي٦م إٟم  ههل ًمٚمحٚمهؼ وًمٞمًه٧م ًمٚم٘مٛمهؾ، 

اسمهـ ًمذًمؽ ٟم٘مقل: إن اًم٘مٛمؾ ويمؾ ُم٤م ي١مذي مم٤م ٓ ي١ميمؾ ُمـ احلنمات وم٢مٟمف ٓ ومدي٦م ومٞمف، ًمهذًمؽ عمه٤م ؾمه٠مل رضمهؾ 

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف قمـ اًمرضمؾ ي٘متؾ اًمٌٕمقض وهق حمرم ُمه٤مذا قمٚمٞمهف؟ سمهَؿ أضم٤مسمهف اسمهـ قمٛمهر؟ ىمه٤مل: أٟمه٧م ُمهـ 

 اًمٕمراق؟ ًمذًمؽ سمٕمض اعم٤ًمئؾ ٓ جي٤مب قمٜمٝم٤م عمٕم٤من خمتٚمٗم٦م، ُمٜمٝم٤م ًمٙمقن اًم٤ًمئؾ ُمـ هق، وأطمٞم٤مًٟم٤م ٟمقع اًم١ًمال-

أو همػم ُم٠ميمقل: قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمهدة يٖمٚمه٥م ىم٤مل: إٓ ُم٤م يم٤من ُمتقًمًدا ُمـ ُم٠ميمقل وهمػمه، ُم٤م يم٤من ُمتقًمًدا ُمـ اعم٠ميمقل 

ومٞمف أطمد احلٙمٛملم، وم٠مطمٞم٤مًٟم٤م يٖمٚم٥م طمٙمؿ اعم٠ميمقل وأطمٞم٤مًٟم٤م يٖمٚم٥م طمٙمؿ همػم اعم٠ميمقل، ومٝمٜم٤م همٚمٌٜمه٤م طمٙمهؿ اعمه٠ميمقل، 

أٟمهف ذم سمه٤مب اًمٕمٌه٤مدات  ,ىم٤مقمهدة ًمٚمحٜم٤مسمٚمه٦م  ,ومٜم٘مقل: إن ومٞمف اًمٗمدي٦م ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط، ٕٟمف ىم٤مقمدة ذم اعمذه٥م 

ُمر سملم وصٗملم هُمٚم٥م اًمقصػ اًمذي ومٞمف آطمتٞم٤مط ُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك دًمٞمؾ، ههذا ُمهّر حيت٤مـمقن، ومدائً  إذا شمردد إ

ُمٕمٜم٤م ذم اًمّّمالة واًمّمٞم٤مم وهمػمه٤م ُمـ إُمهقر، وأُمه٤م ذم اعمٕمه٤مُمالت واًمٌٞمهقع إهنهؿ يتقؾمهٕمقن ذم اإلسم٤مطمه٦م وٓ 

 يٖمٚمٌقن ضم٤مٟم٥م آطمتٞم٤مط ُمٓمٚمً٘م٤م، آطمتٞم٤مط وم٘مط قمٜمدهؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات-

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىمه٤مل: ىم٤مل: اًم٤ًمسمع قم٘مد اًمٜمٙم٤مح، عم٤م  ٓ »صح ذم صحٞمح ُمًٚمؿ طمدي٨م قمث ن أن اًمٜمٌَّ

أي وٓ يزوج، وم٘م٤مل: قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ٓ يّمح ُمٜمف، وًمذًمؽ ٟم٘مقل: إٟمهف ٓ يّمهح ُمٜمهف  (1)شَيٜمٙمح اعمحرم وٓ ُيٜمٙمح

٤ًٌم سم٠من يٙمقن وًمًٞم٤م وٓ ىم٤مسماًل أن يٙمقن زوضًم٤م أو ويمٞماًل قمـ زوج وٓ زوضم٦م، يمهؾ هه١مٓء اًمهثالث ٓ  يّمهح ُمقضم

 ُمٜمٝمؿ أن يٙمقٟمقا حمرُملم، سمؾ جي٥م أن يٙمقٟمقا حمٚملم-

ىم٤مل: وٓ ومدي٦م ومٞمف، وًمٙمٜمف قم٘مد وم٤مؾمد جي٥م دمديده ٕن اًمٜمٝمل قمٜمدهؿ ي٘متيضه اًمٗمًه٤مد وههق احلهؼ هلل قمهّز 

 وضمّؾ-

                                                 

 (-1499صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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ه٤م ًمٚمٕمهقرة أو  ًًّ ىم٤مل: اًمث٤مُمـ اعم٤ٌمذة، واعمراد سم٤معم٤ٌمذة يمؾ رء ومٞمف ُمس ًمٚمٌنمة، ويدظمؾ ذم ذًمؽ ُم٤م يم٤من ُم

 مل يٙمـ مج٤مقًم٤م ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًم٘مٌٚم٦م وهمػمه٤م- دوهن٤م ُم٤م

قَق ﴿ىم٤مل: ًمِمٝمقة، وم٤معم٤ٌمذة ًمِمٝمقة ٓ دمقز عمحرم، حمرُم٦م ًم٘مقل اهلل قمّز وضمّؾ  ًُ َٓ وُم  -(1)﴾وَماَل َروَم٨َم َو

 ىم٤مل: ومٞم  دون اًمٗمرج، وم٢من ذم اًمٗمرج قم٘مقسمتف أؿمد-

أو ٓ حتهؾ ًمهف: ومٜم٘مهقل: أن طمجهف ٓ ىم٤مل: وم٢من أٟمزل ا٤م ومٗمٞمٝم٤م سمدٟم٦م وإٓ ومٗمٞمٝم٤م ؿم٤مة، ُمـ سم٤مذ اُمرأة حتؾ ًمهف 

، وإن مل ,إحل٤مىًمه٤م سمٙمٗمه٤مرة اجله ع  ,يٗمًد، وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف يمٗم٤مرة، وُم٤م هل اًمٙمٗم٤مرة؟ أٟمف إن أٟمزل ومٗمٞمٝمه٤م سمدٟمه٦م 

 وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف ذسمح ؿم٤مة- ,جمرد ُم٤ٌمذة وم٘مط  ,يٜمزل 

عمّمهٜمػ ىمه٤مل: إٟمهف قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م وم٘مط ُمـ سم٤مب اًمت٘مٞمٞمد ىمقل اعمّمٜمػ: وم٢من أٟمزل ا٤م ومٗمٞمٝم٤م سمدٟم٦م، ؾمهٙم٧م ا

إٟمف ٓ يٗمًد طمجف، هذا ُمهـ ضمٝمه٦م، ًمٙمهـ اعمته٠مظمريـ ُمهـ  ,ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  –جي٥م اًمٌدٟم٦م وم٘مط، ٟمٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ 

اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مًمقا: إن اًمذي يٜمزل سم٤معم٤ٌمذة ٓ يٗمًد طمجف وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف أن يذه٥م إمم احلؾ ُمرة أظمهرى وحيهرم 

، شيمٚمٛمه٦م همهػم واوهح٦م»ـمقا  اًمٗمرض وم٢مٟمف  ُمـ احلؾ إذا يم٤من مل يٓمػ ـمقا  اًمٗمرض، وأُم٤م إن يم٤من ىمد ـم٤م 

 ىم٤مًمقا: ٕن ـمقا  اًمٗمرض ٓ سمد ًمف ُمـ دمديد إطمرام، هذا يمالم اعمت٠مظمريـ-

واًمتحٚمؾ  ,ي٘مقل اعمّمٜمػ: اًمت٤مؾمع اًمقطء سم٤مًمٗمرج، وهذا ُمٗمًد ًمٚمح٩م، وىم٤مل: إن يم٤من ىمٌؾ اًمتحٚمؾ إول 

٩م ُمـ ىم٤مسمؾ وقمٚمٞمف سمدٟم٦م، اًمذي جي٤مُمع أومًد احل٩م ووضم٥م اعميض ذم وم٤مؾمده، واحل ,إول يٙمقن سم٤مصمٜملم ُمـ صمالصم٦م 

أهٚمف ىمٌؾ أن يتحٚمؾ اًمتحٚمؾ إول ومٞمج٥م قمٚمٞمف صمالصم٦م أرسمٕم٦م، أطمٙمه٤مم احلٙمهؿ إول: مل يهذيمره اعمّمهٜمػ وههق 

اإلصمؿ ٓ ؿمؽ، إُمر اًمث٤مين: أٟمف يٗمًد طمجف وجي٥م قمٚمٞمف اعميضه ذم وم٤مؾمهده ٕن اًمٗم٤مؾمهد جيه٥م اعميضه ومٞمهف، ُمه٤م 

ُّهقا ﴿قا قمغم أن احل٩م ٓ يرومض وًمق سمٗمًه٤مد ًم٘مهقل اهلل قمهز وضمهؾ يرومض، وىمد ُمّر ُمٕمٜم٤م أن أهؾ اًمٕمٚمؿ أمجٕم َوَأمِت

، ىم٤مل اسمـ طمزم: أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ أن احل٩م ٓ يرومض، إٓ ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة وههل اًمّمهٌل (2)﴾احْل٩َمَّ َواًْمُٕمْٛمَرَة هللَِِّ

وم٘مهط، هؾ جيقز رومض إطمراُمف؟ ومٛمذه٥م احلٜمٗمٞم٦م ورواي٦م قمـ ُمذه٥م احلٜم٤مسمٚم٦م ٟمٕمؿ جيقز رومض إطمهرام اًمّمهٌل 

أُم٤م همػمه وم٢ٌممج٤مع، وًمذًمؽ وم٢مٟم٤م ٟم٘مقل: إذا أومًد طمجف وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يٙمٛمؾ اًم٤ٌمىمل، يٓمق  ويًهٕمك وي٘مهػ 

                                                 

 -197اًمٌ٘مرة:  (1)

 -196ة: اًمٌ٘مر (2)
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ٜم٦َماعمقاىمػ وًمٞمس ًمف أضمر، إُمر اًمث٤مين: جي٥م قمٚمٞمف احل٩م ُمـ ىم٤مسمٚمف يٕمٜمل اًم اًمث٤مٟمٞم٦م ٕن احل٩م قمغم اًمٗمقريه٦م وههق  ًَ

يٕمٜمهل  ,اإلسمؾ، ىم٤مل: وإن يم٤من سمٕمد اًمتحٚمهؾ إول  ذم ذُمتف، إُمر اًمث٤مًم٨م: قمٚمٞمف سمدٟم٦م جي٥م أن يذسمحٝم٤م وهل ُمـ

 ومٗمٞمف ؿم٤مة، يٕمٜمل ٓ يٗمًد طمجف وإٟم  قمٚمٞمف اًمِم٤مة- ,ومٕمؾ اصمٜملم ُمـ صمالصم٦م 

ىم٤مل: وحيرم ُمـ اًمتٜمٕمٞمؿ، يٕمٜمل ُمـ أدٟمك احلؾ ًمٞمٓمق  حمرًُم٤م، وصم٧ٌم ذًمهؽ قمهـ قمهدد ُمهـ اًمّمهح٤مسم٦م أهنهؿ 

 ىمْمقا سمف وًمذًمؽ أحل٘مقا ا٤م ُمـ سم٤مذ وم٠مٟمزل-

هلل شمٕم٤ممم: وإن وـمئ ذم اًمٕمٛمرة أومًده٤م وقمٚمٞمف ؿم٤مة وٓ يٗمًد اًمٜمًؽ سمٖمػمه، ي٘مقل: إن ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف ا

ٟمحـ ٟمٕمهر  ُمه٤م  ,ُمـ دظمؾ ذم ٟمًؽ قمٛمرة يم٤مٟم٧م أو طمج٤ًم ٓ يٗمًد هذا اًمٜمًؽ إٓ سم٤مًمقطء وم٘مط، وأُم٤م اًمروم٨م 

 ًٓ  أن إٓ ,ومٛمـ دظمؾ ذم ٟمًؽ ومه٢من طمجهف ٓ يهرومض إٓ سم٢ممت٤مُمهف  ,ُمٕمٜمك اًمروم٨م يٕمٜمل أن اإلٟم٤ًمن يرضمع طمال

 وم٤معمحٍم جي٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم ؾمت٠مي- ,يٙمقن حمٍمًا ُم٠ًمًم٦م أظمرى 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ صمٌه٧م  ىم٤مل: واعمرأة يم٤مًمرضمؾ، أي ذم إطمٙم٤مم اعم٤موٞم٦م إٓ أن إطمراُمٝم٤م ذم وضمٝمٝم٤م، اًمٜمٌَّ

ٌهّل صهغّم أي شمٚمٌس اًمٚمث٤مم، وه٤مشملم اجلٛمٚمتلم ُمهـ اًمٜمَّ  (1)شٓ شمٜمت٘م٥م اعمرأة وٓ شمتٚمثؿ»قمٜمف ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م ىم٤مل: 

اًمف قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أظمذ ُمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء أن إطمرام اعمرأة ذم وضمٝمٝم٤م، وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ، وم٢من ُمِمٝمقر اعمذه٥م قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م 

أٟمف حيرم قمغم اعمرأة أن شمٖمٓمل وضمٝمٝم٤م إٓ حل٤مضم٦م يم٠من يٙمقن سمج٤مٟمٌٝم٤م رضم٤مل أضم٤مٟم٥م ومحٞمٜمةهذ جيهقز ره٤م أن شمًهدل 

ٞمٝم٤م أن شمٙمِمػ وضمٝمٝم٤م سم٠مي همٓم٤مء ؾمقاء يمه٤من ٟم٘م٤مسمه٤ًم أو قمغم وضمٝمٝم٤م وإن مل يٙمـ سمج٤مٟمٌٝم٤م رضم٤مل أضم٤مٟم٥م ومٞمج٥م قمٚم

همػمه، جي٥م أن شمٙمِمػ وضمٝمٝم٤م وضمقسم٤ًم قمٜمدهؿ، وهذا ىمقل ـمٌٕم٤ًم اجلٛمٝمقر، وأُم٤م قمٜمد وضمقد اًمرضمه٤مل إضم٤مٟمه٥م 

ومدل قمغم أٟمف قمٜمهد احل٤مضمه٦م جيهقز، وههذا ُمًهتثٜمك ُمهـ  (2)شوم٢مذا ُمر اؿ اًمريم٥م أؾمدًمـ اخلٛمر»ومحدي٨م قم٤مئِم٦م 

أظمذوا أن اًم٘م٤مقمدة ذم اعمحرم قمغم اًمٜم٤ًمء ههق شمٖمٓمٞمه٦م اًمقضمهف ومل يٜمٔمهروا ًمٙمقٟمهف ىمْمٞم٦م احل٤مضم٦م، اذًا وم٢من قمٜمدهؿ 

ُمالص٘م٤ًم أو همػم ُمالصؼ ومل يٜمٔمروا إمم يمقٟمف ُمٗمّماًل قمغم هٞمة٦م اًمقضمف يم٤مًمٚمث٤مم واًمٕمٞمٜملم، وإٟم  ٟمٔمروا ًمٙمؾ شمٖمٓمٞم٦م 

 ًمٚمقضمف-

                                                 

 (-212.4( قمـ قم٤مئِم٦م ُمقىمقوًم٤م- اإلرواء )75.5صحٞمح- رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى ) (1)

 (-1924( سمٜمحقه- اإلرواء )1833صحٞمح- أسمق داود ) (2)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 43 

عمخهٞمط: ومه٢من ًمهٌس ي٘مقل اًمِمٞمخ: ور٤م ًمٌس اعمخٞمط، ـمٌٕم٤ًم إٓ وضمٝمٝم٤م واًم٘مٗم٤مزيـ يمذًمؽ، ىم٤مل: ور٤م ًمهٌس ا

 اعمخٞمط جيقز ًمٚمٛمرأة سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ-

سمذًمؽ ٟمٙمقن أهنٞمٜم٤م حمٔمقرات اإلطمرام سمحٛمد اهلل قمّز وضمّؾ، أؾم٠مل اهلل قمّز وضمّؾ ًمٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ واًمًداد، 

 -وأن يرزىمٜم٤م اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وصغّم اهلل وؾمّٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم

 أسئلة

 --ل قمنم دىم٤مئؼ ٟمٛمّر قمغم سمٕمض إؾمةٚم٦مسم٘م

أطمد اإلظمقان ي٘مقل: إذا ىمٞمؾ أن اًمثقب اعمٓمٞم٥م ٓ يٛمس اًمٌدن وم ذا يٗمٕمؾ؟ هؾ جيٕمؾ ؿمهٞمة٤م يٛمٜمهع ُمهس  ,

 اًمٌدن؟ 

ٟم٘مقل: ٓ، اًمثقب اعمٓمٞم٥م ًمف فم٤مهر وسم٤مـمـ، يٓمٞم٥م اًمٔم٤مهر، هذا ٓ يٛمس اًمٌدن، وأُمه٤م اًمٌه٤مـمـ ههق اًمهذي 

اجلٝمتلم ُمـ اًمرداء وم٤مضمٕمؾ اًمرداء ضمٝم٦م اًمتل ٓ يٛمس يٕمٜمل قمغم فمٝمهرك يٛمس اًمٌدن، وم٢مذا يم٤من اًمٓمٞم٥م قمغم أطمد 

 اضمٕمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٔمٝمر ٓ دمٕمٚمٝم٤م ضمٝم٦م اًمٌدن، هذا ُمٕمٜمك يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ-

ي٘مقل أطمد اإلظمقان: ُم٤م طمٙمؿ احل٤مج اًمذي ص٤مم يقم قمروم٦م قمغم ضمٝمؾ: ص٤مم صمالصم٦م أيه٤مم وؾمهٌٕم٦م أيه٤مم إذا  ,

 رضمع؟ 

أن يقم قمروم٦م ينمع صقُمف عمهـ مل يّمهؿ ىمٌهؾ  ,وهق اعمذه٥م أيْم٤ًم  –أهؾ اًمٕمٚمؿ  ٟم٘مقل: اًمّمحٞمح ُمـ ىمقل

ذًمؽ، صٞم٤مم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م وؾمٌٕم٦م إذا رضمع هذه عمـ مل جيد هدي اًمتٛمتع واًم٘مران، صمالصمه٦م أيه٤مم ذم احله٩م ره٤م 

٥م أن درضم٤مت ذم أومْمٚمٞمتٝم٤م، اًمدرضم٦م إومم: ـمٌٕم٤ًم أول رء ر٤م ذط جي٥م أن يٙمقن صه٤مُمٝم٤م وههق حمهرم، جيه

يٙمقن حمرُم٤ًم سم٤محل٩م، أي حمرم ذم احل٩م هذا ذـمٝم٤م، ر٤م درضم٤مت، اًمدرضم٦م إومم ذم إومْمٚمٞم٦م، ـمًٌٕم٤م ىمهد يٙمهقن 

سملم إومم واًمث٤مٟمٞم٦م ٟمزاع ذم إومْمٚمٞم٦م، ًمٙمـ ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ قمغم اعمذه٥م صمؿ ٟمذيمر اًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م، إومْمهٚمٞم٦م قمهغم 

ٕم٦م صم ٟمٞم٦م شمًٕم٦م، ههذه اًمدرضمه٦م إومم ذم إومْمهٚمٞم٦م، اعمذه٥م أٟمف يّمقم صمالصم٦م أي٤مم آظمره٤م قمروم٦م ومٞمٙمقن ُم٤مذا؟ ؾمٌ

 ,صمؿ يٚمٞمٝم٤م أن يّمقم صمالصم٦م أي٤مم ىمٌؾ يقم قمروم٦م حمرُم٤ًم ُمثؾ ؾمت٦م ؾمٌٕم٦م صم ٟمٞم٦م أو همػم ذًمؽ، صمؿ يٚمٞمٝمه٤م إذا وم٤مشمتهف ههذه 

وم٢مٟمف جيقز أن يّمقُمٝم٤م ذم أي٤مم اًمتنميؼ، ٕٟمف صم٧ٌم قمـ اسمهـ قمٛمهر وقم٤مئِمه٦م  ,جي٥م أن شمٙمقن قمـ ـمريؼ اًمٗمقات 

أٟمهف  ,أو أهمٚم٥م اًمّمح٤مسم٦م ٕٟمف ومٞمف ظمهال   ,ًمّمح٤مسم٦م وهذا أُمر فم٤مهر وُمًتٗمٞمض سملم اًمّمح٤مسم٦م وهمػمهؿ ُمـ ا
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جيقز صٞم٤مم أي٤مم اًمتنميؼ عمـ مل يّمؿ صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م ىمٌؾ قمروم٦م، إذًا صقم يقم قمروم٦م ُمًتح٥م قمٜمهدهؿ عمهـ مل 

إصهقب وإشمهؿ قمٜمهد جيد اردي وأراد أن يّمقم صمالصم٦م أي٤مم، إذًا وم٠مظمقٟم٤م هذا اًمذي ص٤مم يقم قمروم٦م ههق ومٕمهؾ 

 اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ-

 هذا أطمد اإلظمقان: ي٘مقل ُمـ اقمتٛمر سمدون همًؾ قمـ ضمٝمؾ ُم٤م طمٙمٛمف؟  ,

سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ومٕمٚمف صحٞمح طمتك ًمق يم٤مٟم٧م قمٚمٞمهف ضمٜم٤مسمه٦م، ٕن اإلطمهرام ٓ شمِمهؽمط ًمهف اًمٓمٝمه٤مرة، وإٟمه  

 شمًتح٥م ًمف اًمٓمٝم٤مرة وٓ شمِمؽمط ًمف، هل سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ سمال ظمال -

 د اإلظمقان ي٘مقل: هؾ جيقز أو يّمح ًمٚمٛمرء أن يٚمٌس ذم إطمراُمف إؾمقد ويٕمتٛمر سمف؟ أطم ,

 ٟم٘مقل: ٟمٕمؿ جيقز ذًمؽ، إٟم  اًمٌٞم٤مض ًمألومْمٚمٞم٦م وم٘مط-

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وهؾ ٟمٗمًف اًمذي يٚمًٌف أن اًمٌٜمٖم٤مًم٦م  , مجهع  ,ي٘مقل: ُم٤م ٟمقع اإلزار اًمذي ًمًٌف اًمٜمٌَّ

 ؟ ,سمٜمٖم٤مًمٞملم 

ٞمف وؾمّٚمؿ يٚمًٌف واًمٕمرب يٚمًٌقن أول رء مل يٙمقٟمهقا يٚمًٌهقن طمزاُمه٤ًم أو يٚمًٌهقن اًمذي يم٤من صغّم اهلل قمٚم

واًمٜمحٞمهػ إذا ًمهٌس اإلزار ُمهـ همهػم رء  ,ؿمٞمًة٤م يرسمٓمقن سمف أوؾم٤مـمٝمؿ، وًمذًمؽ ٟمٕمٚمؿ أن أسم٤م سمٙمر يم٤من ٟمحٞمٗمه٤ًم 

، إُمهر ، اًمٕمرب قم٤مدة ي٠مشمقن سم٢مزاراهتؿ ويرسمٓمقهن٤م هٙمذا يٕمٜمهل يٚمقوهنه٤م ًمّٞمه٤مً ,يرسمط سمف وؾمٓمف وم٢مٟمف يً٘مط إزاره 

إول أٟمف مل يٙمـ ومٞمٝم٤م طمزاُم٤ًم، إُمر اًمث٤مين: أهن٤م ُمٗمتقطم٦م ُمـ اجل٤مٟمٌلم، ٕهنؿ جيٕمٚمقن هذه اعمرسمقـم٦م اًمتهل شمٚمهٌس 

، وم٤مٕصهؾ ذم إزار اًمٕمهرب أٟمهف ُمٗمتهقح يٕمٜمهل ىمٓمٕمه٦م شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م»حت٧م اًم٘مًؿ أظمر ومٌٕمْمٝمؿ ي٘مقل: 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ، إصهؾ (1)شاعمتِمٌع سم  مل يٕمط يمالسمس صمهقيب زور»: ىم ش ٕٟمف صمقب، وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌَّ

أن اإلزار صمقب، ويمٚمٛم٦م صمقب ُمٕمٜم٤مه٤م ًمٞمس هذا، ٟمحـ ٟمًٛمل هذا صمقب هذا ىمٛمٞمص، اعم٘مّمهقد سمه٤مًمثقب اًمهذي 

هق ىمٓمٕم٦م ىم ش ىمٓمٕم٦م واطمدة، إصؾ قمٜمد اًمٕمرب أن اإلزار قمٜمدهؿ صمقب واطمهد ىمٓمٕمه٦م واطمهدة همهػم خمهٞمط، 

ؾ، وأُم٤م اًمذي ذيمره أظمقٟم٤م وم  أدري ُم٤م ىمّمده اًمذي يٚمًٌف ه١مٓء: ه٤م ههق ومٞمٙمقن قمغم هذه ارٞمة٦م، هذا هق إص

 ُمٖمٚمؼ؟ ٓ، ًمٞمس يمذًمؽ-

 ي٘مقل: ىمٚم٧م: اٟم٘م٤ًمم اإلرادة- ,

                                                 

 (-5219صحٞمح اًمٌخ٤مري )(1)
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ٓ، إٟم  ىمٚم٧م: اٟم٘م٤ًمم اًمٜمٞم٦م، هذه قم٤ٌمرة وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م، ي٘مقًمقن: اًمٜمٞم٦م اًمّمٖمرى واًمٜمٞم٦م اًمٙمهؼمى، ٕن اإلرادة 

ٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م ٟمٗمس اعمٕمٜمك، ًمٙمـ إًمٗم٤مظ ختتٚمػ يًهٛمقهن٤م قمٜمدهؿ أؿمٛمؾ ُمـ هذا اعمّمٓمٚمح، وهذه قم٤ٌمرة احل

 ٟمٞم٦م وقمزم، اًمٜمتٞمج٦م واطمدة-

ىمٚم٧م: إن اًمٜمٞم٦م قمزم وأن ُمـ دظمؾ ُمٙم٦م وُمٕمف ٟمٞم٦م صٖمرى وم٢مٟمف حيرم: هؾ ُمٕمٜمهك ذًمهؽ أٟمهف يٚمهٌس اإلزار  ,

 واًمرداء ـمٞمٚم٦م اًمِمٝمر ُمثاًل-

ٚمٞمؾ دظمقل ُمٙم٦م ٓ جيهقز إٓ حمرًُمه٤م إٓ ٓ، أقمٞمد هذه اعم٠ًمًم٦م سمٓمري٘م٦م أظمرى عمٕمروم٦م اًمٗمتقى، ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىم

عمحتٓم٥م أو حل٤مضم٦م أو ًم٘مت٤مل ُم٤ٌمح، وُمـ قمدا ذًمؽ جي٥م أن شمٙمقن حمرًُم٤م، هذا أصهؾ، اعمهذه٥م اؾمهتدًمقا سم٘مهقل 

اسمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس وىمقرؿ ىمقي ضمًدا ُم٤م أشمقا سمٖمػم ىمقل صح٤ميب، يٙمٗمٞمؽ أٟمف إُم٤مُمؽ صح٤ميب، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمهؿ 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ واًمذي قمٚمٞمف اًمٗمتقى أن أٟمف جيقز دظم قل ُمٙم٦م ُمـ همػم إطمرام حلهدي٨م أٟمهس أن اًمٜمٌَّ

دظمؾ ُمٙم٦م وقمغم رأؾمف اعمٖمٗمر، اًمٗم٘مٝم٤مء سم٘مقًمقن: هذه اًمّمقرة ُمًتثٜم٤مة يم٘مته٤مل ُمٌه٤مح وهمهػمه، ؾمهقاء شمقؾمهٕمٜم٤م ذم 

ضمقاز اًمدظمقل عمٙم٦م أو وّٞم٘مٜم٤م ومٞمف: احلٙمؿ ومٞمف واطمد، إَذا ُمـ يدظمؾ إمم ُمٙم٦م هذه اًمّمقرة إومم دظمؾ ُمٙم٦م ُمهـ 

ػم إطمرام جيقز ًمف، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمـ دم٤موز اعمٞم٘م٤مت إمم همػم ُمٙم٦م ذاه٥م إمم ضمدة ذاه٥م إمم قمًهٗم٤من ذاهه٥م هم

ُمثاًل، ذاه٥م إمم أي ُمـ اعمدن اًم٘مري٦ٌم إمم ُمٙم٦م، ذاه٥م إمم ظمٚمهٞمص ُمهثاًل وههذه  ,ىمري٦م ؿم ل ُمٙم٦م  ,إمم احل٤مُمد 

اًمتل أٟمِم٠موا ومٞمٝم٤م اجل٤مُمٕم٦م اجلديدة، ههق اعمدن، اًمٗم٘مٝم٤مء ىمديً  يًٛمقن ظمٚمٞمص وظمٚمٞمص ُمقضمقدة قمغم ظمط اعمديٜم٦م 

ىم٤مصد ُمديٜم٦م وًمٞمس ىم٤مصًدا ُمٙم٦م، ومٜم٘مقل: إٟمف ذم اًمّمقرشملم ُمـ يم٤من ىم٤مصًدا عمديٜم٦م همػم ُمٙمه٦م ضمهدة ُمهثاًل، إُمهر 

اًمث٤مين: ىم٤مصًدا ُمٙم٦م ممـ جيقز ًمف اًمدظمقل إمم ُمٙم٦م ُمـ همػم إطمرام، ُمـ دظمؾ ًمهف طم٤مًمته٤من: إُمه٤م أن يٙمهقن داظمهاًل 

وًي٤م ضمدة وٓ يريد ُمٙم٦م، صمؿ عم٤م دظمؾ إمم ضمدة ـمرأت قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اإلطمرام، ومٜم٘مقل: أطمرم ًمٞم٧ًم ًمف ٟمٞم٦م ذم اًمٕمٛمرة، ٟم٤م

ُمـ ضمدة، ذه٥م إمم ظمٚمٞمص أو إمم احل٤مُمد صمؿ ـمرأت قمٚمٞمف ٟمٞم٦م اإلطمرام ُمـ هٜمه٤مك، يرضمهع ُمٞم٘مه٤مت اعمديٜمه٦م؟ ٓ، 

م حل٤مضمه٦م أو أطمرم ُمـ هٜم٤م ٕٟمؽ مل شمٙمـ ىم٤مصًدا ُمٙم٦م ًمٚمٕمٛمرة، ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذهٌه٧م إمم ُمٙمه٦م ُمهـ همهػم إطمهرا

صمؿ ـمرأت قمكّم اًمٜمٞم٦م ًمإلطمرام وأٟم٤م ذم ُمٙم٦م حيرم ُمـ أدٟمك احلهؾ  ,قمغم اًمتقؾمع قمغم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  –دظمٚم٧م ُمٙم٦م 

ُمـ ُمٙم٦م، هذا ٓ ٟمٞم٦م ًمف، اٟمٔمر اًمث٤مين: دظمٚم٧م إمم ُمٙم٦م وأٟم٤م ٟم٤مٍو اًمٕمٛمرة ًمٙمـ ًم٧ًم حمرًُم٤م أن ؾم٠مظمذ قمٛمهرة سمٕمهد 

ذ: يٚمزُمهؽ أن حتهرم شمرضمهع ًمٚمٛمٞم٘مه٤مت، ههذا يًهٛمك اًمٜمٞمه٦م يقم يقُملم أو صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م وهٙمهذا: ٟم٘مهقل طمٞمٜمةه
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اًمّمٖمرى شمرضمع إمم اعمٞم٘م٤مت، متٙم٨م يقُملم ُمـ همػم إطمهرام أو صمالصمه٦م أو قمنمهة ُمهـ همهػم إطمهرام صمهؿ إذا أردت 

 اإلطمرام شمرضمع إمم اعمٞم٘م٤مت-

ب قمٜمف ذم احل٩م ُمـ مل يٙمـ ُمـ سمٚمده إذا أقمٓم٤مه ٟمٗمس اعم١مٟم٦م؟  ,  هذا ي٘مقل: هؾ جيقز ًمِمخص أن ُيٜمَقر

، اًمذي قمٚمٞمف اًمٗمتقى وهق اًمّمحٞمح أٟمف جيقز أن شمٜمٞم٥م ُمـ حي٩م قمٜمؽ ُمـ أي سمٚمد، هذا اًمهذي يٗمتهل سمهف ٟمٕمؿ

ُمِم٤مخيٜم٤م، وًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن ٕن ومٞمٝم٤م ُم١مٟم٦م وم٢مٟمؽ شمٕمٓمٞمف ُمـ سمٚمدك وحتجف ُمـ سمٚمدك ٕضمهؾ اعم١مٟمه٦م وٕضمهؾ 

يم٤مٟم٧م ىمديً  ؾمٗمر ؿمهٝمريـ  اعمِم٘م٦م، أن اعمِم٘م٦م اظمتٚمٗم٧م رسم  اعمِم٘م٦م ُمـ اًمري٤مض وُمٙم٦م واطمدة، ًمٙمـ اعمِم٘م٦م اًمتل

ومٗمٞمٝم٤م قم٤ٌمدة سمدٟمٞم٦م، ٟمٔمًرا ٕن اعمِم٘م٦م وم٘مط ذم اًمٓم٤مئرة زي٤مدة ؾم٤مقمتلم أو صمهالث ؾمه٤مقم٤مت وم٘مهط إًذا اعمِمه٘م٦م واطمهدة 

أن، ًمذًمؽ ىمد ي٘م٤مل: سمؽمضمٞمح اًم٘مقل اًمث٤مين وهق أٟمف ُمـ أي ُمٙم٤من شُمٜمٞم٥م قمٜمؽ، وُمـ ي٘مقل: أن شمٜمٞم٥م ُمـ سمٚمهدك 

 ٜم٤مومٚم٦م وم٢مٟمف ُيٜمٞم٥م ُمـ أي ُمٙم٤من ؿم٤مء-إٟم  ي٘مّمدون ومٞمٝم٤م اًمٗمريْم٦م وم٘مط، وأُم٤م اًم

 ي٘مقل: هؾ ريمٕمت٤م اإلطمرام ظم٤مص سمذي احلٚمٞمٗم٦م أم قم٤مم جلٛمٞمع اعمقاىمٞم٧م؟  ,

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُم٤م أطمرم إٓ ُمـ ههذا اعمٞم٘مه٤مت: ٓ ٟم٘مهقل:  ٟم٘مقل: ٓ، هق قم٤مم ذم مجٞمع اعمقاىمٞم٧م، اًمٜمٌَّ

 إن هذا اعمٞم٘م٤مت ؾُمٜم٦َّم دون سم٤مىمل اعمقاىمٞم٧م وإٟم  عمٜم٤مؾمٌتف-

 ي٘مقل: ُمـ أطمرم سمٕمٛمرة صمؿ ٟم٤مم وهمٓمك رأؾمف: هؾ قمٚمٞمف رء؟  ,

ي٠مي ُمٕمٜم٤م همًدا إن ؿم٤مء اهلل طمٙمؿ اًمٜمًٞم٤من، وىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن اجلٝمؾ واًمٜمًٞم٤من ىم٤مقمهدة اًمٗم٘مٝمه٤مء ههل اجلٝمهؾ 

واًمٜمًٞم٤من دمٕمؾ اعمقضمقد ُمٕمدوًُم٤م وٓ دمٕمؾ اعمٕمدوم ُمقضمقًدا، يٕمٜمل أٟمؽ إذا ومٕمٚمه٧م ؿمهٞمًة٤م ُمٜمٝمٞمه٤م قمٜمهف ٟم٤مؾمهًٞم٤م أو 

قُمٗمل قمٜمؽ يم٠مٟمف همػم ُمقضمقد، وُم٤م مل شمٗمٕمٚمف ٓ شمٕمذر سمف، جي٥م أن شمرضمع وشمٗمٕمٚمف، هذا ُمٕمٜمهك ىمهقرؿ يٕمهذر  ضم٤مهاًل 

سمف ذم اعمٜمٝمٞم٤مت وٓ يٕمذر سمف ذم اعم٠مُمقرات، ٟم٠مي هٜم٤م حمٔمقرات اإلطمرام أٟم٧م ُم٠مُمقر سمٕمدم شمٖمٓمٞم٦م اًمهرأس وهنٞمه٧م 

ِمهخص سم٤مًمٜمًهٞم٤من ويٕمهذر سمٛمهس قمـ شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس وم٢مذا همٓمٞم٧م رأؾمؽ ٟم٤مؾمًٞم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة يٕمٗمك قمٜمف ويٕمذر اًم

 –ىم٤مقمهدة  –وهذه ُمـ ُمًهتثٜمٞم٤مت ىم٤مقمهدة اًمٕمهذر ذم اجلٝمهؾ واًمٜمًهٞم٤من  ,اًمٓمٞم٥م وهمػم ذًمؽ، اًمذي ٓ يٕمذر سمف 

أٟمٜم٤م ٟم٘مقل: إن ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب آشمالوم٤مت وم٢مٟمف ٓ يٕمهذر، قمٚمٞمهؽ إذا ٟمًهٞم٧م وأشمٚمٗمه٧م  ,ٟمتٙمٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م أيًْم٤م همًدا 

هؾ أصهٚمحٝم٤م أُمه٤م ٓ أصهٚمحٝم٤م؟ ُمثهؾ إشمالومه٤مت أدُمهل، ُم٤مل همػمك ٓ شمٕمذر، ًمق أٟم٤م ٟمًٞم٧م وأشمٚمٗم٧م ؾمٞم٤مرشمؽ 

ومٙمذًمؽ ي٘مقًمقن: إذا يم٤من ذم ُمٕمٜمك اإلشمال  ومال يٕمذر سمف، اعمذه٥م يتقؾمٕمقن ذم هذا اًم٤ٌمب ي٘مقًمهقن: إن اًمِمهٕمر 
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واًمٔمٗمر واجل ع إشمالوم٤مت ومال يٕمذر ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمًٞم٤من، ومٛمـ ٟمًك وىمص ؿمٕمره أو ضمٝمؾ ٓ يٕمهذر سمهف ٕٟمهف إشمهال ، 

 وؾمٞم٠مي همًدا-

 ُمـ مل يًتٓمع صقم صمالصم٦م أي٤مم ذم احل٩م هؾ يّمقم إذا رضمع إمم أهٚمف؟ ي٘مقل:  ,

ٟمٕمؿ، اًمّمحٞمح ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن٤م شمٌ٘مك ذم اًمذُم٦م، ومٞمّمقم قمنمة إذا رضمع، ٕن ُمـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ يم٤محلٜمٗمٞمه٦م 

 وهمػمهؿ شم٘مقل: إذا مل يّمٛمٝم٤م ذم احل٩م وم٢مهن٤م شمً٘مط قمٜمف ويٜمت٘مؾ إمم أصٚمٝم٤م-

 اعمحرم؟  ُم٤م هق و٤مسمط آوٓمرار اعمٌٞمح ٓرشمٙم٤مب ,

 شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمف سمتقؾمع ىمٌؾ ؾمهٜمتلم ذم درس اًم٘مقاقمهد، ذم صمالصمه٦م أيه٤مم ُمه٤م اًمٗمهرق سمهلم آوهٓمرار واحل٤مضمه٦م-

 جم٤موزة اعمٞم٘م٤مت هق ُمـ اإلطمرام، سمٕمض اعمًٚمٛملم شمرك اإلطمرام ذم احل٩م ومراًرا ُمـ اًمتٗمتٞمش وأطمرم ُمـ ضمهدة- ,

دم، جي٥م قمٚمٞمهف أن يهذسمح ؿمه٤مة ًم٘مهقل اسمهـ  ُمـ شمرك اإلطمرام صمؿ ضم٤موزه عم٤م سمٕمده: وم٢مٟمف أطمرم دون اعمٞم٘م٤مت ومٕمٚمٞمف

 -(1)شُمـ شمرك ٟمًًٙم٤م ومٕمٚمٞمف دم»قم٤ٌمس يم  روى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م 

 هؾ يِمٛمؾ طمٚمؼ اًمِمٕمر اإلسمط واًمٕم٤مٟم٦م؟  ,

ٟمٕمؿ، إن اًمِمٕمر اًمذي ُيٜمٝمك اعمحرم قمـ طمٚم٘مف يمؾ ؿمٕمر اجلًد طمتك اًمِمٕمر همػم اعمٕمت٤مد، ىمد خيرج ًمٚمِمهخص 

 ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م، ومٙمؾ ؿمٕمر ذم اجلًد-ؿمٕمر ذم ظمده هذا اًمِمٕمر همػم ُمٕمت٤مد وم٢مزاًمتف 

 هؾ ًمٌس اًمٕم ُم٦م ي٠مظمذ طمٙمؿ شمٖمٓمٞم٦م اًمرأس؟  ,

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ:  ، ًمٙمهـ اظمتٚمٗمهقا ذم ىمْمهٞم٦م (2)شوٓ يٚمٌس اعمحرم اًمٕم ُمه٦م»ٟمٕمؿ سم٢ممج٤مع حلدي٨م اًمٜمٌَّ

 ارقدج وُم٤م ذم طمٙمٛمف ٕٟمف يتحرك سمحريم٦م اًمِمخص، وؾمٜمتٙمٚمؿ رسم  سمتقؾمع ذم وه٤مسمط ههذا إُمهر، ارهقدج ذم

اعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أن يريم٥م ومٞمف +ٕٟمف يتحهرك سمحريمتهف، وىم٤مقمهدهتؿ ذم اًمٚمٌه٤مس أن اًمٚمٌه٤مس ههق ُمه٤م 

 يتحرك سمحريم٦م أدُمل، وإن ؿم٤مء اهلل ؾمٜمثػمه٤م همًدا-

 ي٘مقل: ُم٤م شمقضمٞمٝمٙمؿ ًمٚمدقم٤مء قمٜمد رؤي٦م اًمٙمٕم٦ٌم؟  ,

                                                 

 (-1199- اإلرواء )(419. 1ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ت قمٌد اًم٤ٌمىمل )صحٞمح ُمقىمقوًم٤م-  (1)

 (-134صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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إُمه٤مم وههق ُمهـ أقمٚمهؿ  ؾمٞم٠مي ُمٕمٜم٤م همًدا إن ؿم٤مء اهلل وأن أصح ُم٤م ورد ومٞمف قمـ ؾمٕمٞمد سمهـ اعمًهٞم٥م، وؾمهٕمٞمد

اًمٜم٤مس سم٠مىمْمٞم٦م قمٛمر، ًمذًمؽ ي٘مقًمقن: إن يمؾ ُم٤م أرؾمٚمف ؾمٕمٞمد قمـ قمٛمر ومٝمهق صهحٞمح، ٕن اًمّمهح٤مسم٦م يرضمٕمهقن 

 إًمٞمهههف ذم أىمْمهههٞم٦م قمٛمهههر، ومٚمهههذًمؽ ُمثهههؾ ههههذه إدقمٞمههه٦م وأصمههه٤مر وم٠مىمهههؾ أطمقارههه٤م أهنههه٤م واردة هٜمههه٤م-

يٙمٛمؾ اًمٓمهقا  وٓ طمهرج ي٘مقل ُمـ اٟمت٘مض ووقؤه ذم أصمٜم٤مء اًمٓمقا  وذم أصمٜم٤مء اًمزمح٦م هؾ يٕمٞمد اًمقوقء أم  ,

 قمٚمٞمف؟ 

ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ أٟمف جي٥م اًمقوقء ُمـ احلدصملم إيمؼم وإصٖمر عم٤م روي قمٜمد أمحد ُمهـ طمهدي٨م اسمهـ 

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  (1)شاًمٓمقا  سم٤مًمٌٞم٧م ّصالة»قم٤ٌمس  يمه  صمٌه٧م ذم  –ومدل قمغم ًمزوم اًمٓمٝم٤مرة ومٞمف، واًمٜمٌَّ

ًٌه٤م أن احلهدث  (2)شٓ شمٓمقذماومٕمكم احل٩م همػم أن »ىم٤مل ًمٕم٤مئِم٦م:  –اًمّمحٞمح  واعمٕمٜمك ومٞمٝمه٤م احلهدث إيمهؼم، وهم٤مًم

إيمؼم وإصٖمر ُمِمؽميم٤من ومٞم  يِمؽمط ذم اًمٕم٤ٌمدات، ومدل ذًمؽ قمغم أٟمف يٚمزم رومع احلدث ًمٙمـ يمثػم ُمـ اًمٜمه٤مس 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:  وههذا ههق  (3)شٓ شمٜمٍم  طمتك شمًٛمع صهقشًم٤م أو دمهد رحًيه٤م»يِمؽ ويتقهؿ واًمٜمٌَّ

 ػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم هذا اًم٤ٌمب ومٝمق أهمٚمٌٝمؿ ُمـ سم٤مب اًمِمؽ ٓ ُمـ سم٤مب احل٘مٞم٘م٦م-ظمٓم٠م يمث

 ُم٤م طمٙمؿ ًمٌس احلزام واًمدسم٤مسمٞمس؟  ,

احلزام اعمذه٥م ٓ جيقز وحيرم، وأُم٤م ومتقى ُمِم٤مخيٜم٤م جيقز ًمٌس احلزام، وأُم٤م اًمدسم٤مسمٞمس وم٠ميًْم٤م قمهغم اعمهذه٥م 

قز ووع اًمدسم٤مسمٞمس طمتك إهنهؿ ي٘مقًمهقن: ٓ جيقز ٕٟمف ؾمٞمٙمقن ُمٗمّماًل قمغم هٞمة٦م قمْمق يٚمًٌف: وم٢مٟمف قمٜمدهؿ ٓ جي

ًمق زّره٤م سمِمقيم٦م ومٕمٚمٞمف ومدي٦م، ومتقى ُمِم٤مخيٜم٤م رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم اًمِمهٞمخ اسمهـ سمه٤مز واعمِمه٤ميخ أن ههذه اًمهدسم٤مسمٞمس إن 

يم٤مٟم٧م ؾمتجٕمؾ اإلطمرام قمغم هٞمة٦م ًمٌس ومال جيقز وإٓ وم٢مٟمف جيقز، وقمغم اًمٕمٛمقم اعمًٚمؿ إذا يم٤من همػم حمته٤مج رهذه 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف اًمدسم٤مسمٞمس إومم ًمف أن حي ت٤مط، وآطمتٞم٤مط ُمٕمتؼم ضمًدا ذم اًمنميٕم٦م وًمف أصؾ ُمـ طمهدي٨م اًمٜمٌَّ

، ـمًٌٕمه٤م آطمتٞمه٤مط قمهـ قمٚمهؿ، هٜمه٤مك ومهرق سمهلم (4)شيم٤مًمراقمل يرقمك طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمهف»وؾمّٚمؿ: 

                                                 

 (-121(- اإلرواء )969اًمؽمُمذي ) صحٞمح- (1)

 (-294صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-137صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (3)

 (-52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (4)
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ًٓ أن يٙمهقن ومٞمهف ظمهال  وأن يٙمهقن اخلهال  ىمق ًيه٤م، اطمتٞم٤مط اجلٝم٤مل واطمتٞم٤مط اًمٕمٚم ء، اطمتٞم٤مط اًمٕمٚمؿ ٓ سمد أو

وًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ُمٌدأ ٟمًٛمٞمف ُمراقم٤مة اخلال ، حم٘م٘مل وم٘مٝم٤مء احلدي٨م قمٜمدهؿ رء هق ُمراقم٤مة اخلال : أٟمف إذا ىم٤مل 

أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمقضمقب رء أو سمتحريٛمف: وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن سمٜمدسمف أو سمٙمراهتف، وهذا ُمذه٥م أمحهد وُم٤مًمهؽ، 

 يمر ذم همػم هذا اعمحؾ-ُمـ أوؾمع اًمٜم٤مس ذم ُمراقم٤مة اخلال  أمحد وُم٤مًمؽ ور٤م ىمقاقمده٤م اًمتل شمذ

 أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم زم وًمإلظمقة اًمتقومٞمؼ واًمًداد، وصغّم اهلل قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمّٚمؿ-
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 باب الفدية

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

ورؾمهقًمف،  قمٌهده حمٛمهًدا أن ًمهف، وأؿمهٝمد ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ أن اًمٕم٤معملم، وأؿمٝمد رب هلل احلٛمد

 اًمديـ- يقم يمثػًما إمم شمًٚمٞمً  وؾمّٚمؿ  وأصح٤مسمف آًمف وقمغم فقمٚمٞم اهلل صغّم 

   سمٕمد أُم٤م

 يتٙمٚمؿ سمدأ اإلطمرام شمٕم٤ممم حمٔمقرات اهلل رمحف اًمِمٞمخ أهنك اًمٗمدي٦م، سمٕمدُم٤م شمٕم٤ممم: سم٤مب اهلل رمحف اًمِمٞمخ ومٞم٘مقل

 اعمحهرم قمغم جي٥م ُم٤م يمؾ سمذيمر ذًمؽ اشمٌع صمؿ، اإلطمرام حمٔمقرات ُمـ رء ومٕمؾ قمغم يؽمشم٥م اًمذي ُم٤م اًمِمٞمخ قمـ

 اًمدُم٤مء- ُمـ

ًٓ وهل  سم٤مقمتٌه٤مر ًسمهلم قمهغم واعمٕمتٛمهر احله٤مج قمغم اًمقاضم٦ٌم واًمدُم٤مء اًمٗمدي٦م أن أي، ًسملم قمغم وم٘م٤مل: أو

 قمهغم أو اًمتخٞمهػم قمهغم يمقهن٤م ذم اًمؽمشمٞم٥م، واعمرضمع قمغم شمٙمقنأن  وإُم٤م، اًمتخٞمػم قمغم شمٙمقن أن وم٢مُم٤م، أدائٝم٤م يمٞمٗمٞم٦م

ٜم٦َّم أو اًمٙمت٤مب ذم ورد إذا، اًمٜمص اًمؽمشمٞم٥م هق ًُّ  اًمتخٞمهػم قمهغم أهنه٤م وردت وإن يمهذًمؽ ومٝمل اًمؽمشمٞم٥م قمغم هن٤مأ اًم

 يمذًمؽ- وم٢مهن٤م

 اًمٗمدي٦م- ًيب أطمد أي أطمدمه٤مىم٤مل: 

 ومٞمف- وردت اًمتل إصٜم٤م  سملم خمػم وم٢مٟمف اًمدم هذا قمٚمٞمف وضم٥م ُمـ أن سمٛمٕمٜمك، اًمتخٞمػم قمغمىم٤مل: 

، وٟمحقههه٤م واًمٚمههٌس إذى ومديهه٦م ذم إومم اًمّمههقرة، صههقرشملم إمم يٜم٘مًههؿ اًمتخٞمههػم أن أي، وهههلىمهه٤مل: 

 سمه٠مول سمهدأ صمهؿ، اًمتخٞمهػم قمهغم اًمٗمديه٦م ًيب أطمهد أي وم٘مه٤مل: أطمهدمه٤م، اًمّمٞمد سمجزاء ُمتٕمٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمّمقرة

 يم٤مًم٘مٛمهؾ سمًهٌٌف أص٤مسمف أذًى  ٕضمؾ ؿمٕمره طمٚمؼ ُمـ أن أي، واًمٓمٞم٥م واًمٚمٌس إذى وم٘م٤مل: وهل ومدي٦م صقرشمٞمٝم٤م

 أؿمهٞم٤مء صمالصم٦م سملم خمػًما اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف دم٥م قمذر: وم٢مٟمف ًمٖمػم أو ًمٕمذر ذًمؽ يم٤من ؾمقاء شمٓمٞم٥م أو صمقسًم٤م ًمٌس أو وٟمحقه

ٍؽ ﴿وقمال:  ضمّؾ ىم٤مل يم   ًُ ـْ ِصَٞم٤مٍم َأْو َصَدىَم٦ٍم َأْو ُٟم ٜم٦َّم ضم٤مءت وىمد، (1)﴾وَمِٗمْدَي٦ٌم ُِم ًُّ  يمه  اًمثالصم٦م إُمقر رذه ُمٌٞمٜم٦م اًم

 قمٜمف- اهلل ريض يمٕم٥م طمدي٨م ذم

                                                 

 -196اًمٌ٘مرة:  (1)
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 يِمهؽمط ٓ أي٤مم اًمثالصم٦م وهذه، ي٤ممأ صمالصم٦م يّمقم أن يٚمزُمف أي، أي٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم سملم اخلٞم٤مر اًمِمٞمخ: ومٚمف ي٘مقل

 يمه٤من أو سمٕمٛمهرة أو سمحه٩م حمرًُمه٤م اعمهرء يمقن طم٤مل وذم، همػمه٤م وذم ُمٙم٦م ذم شمٙمقن أن جيقز سمؾ، ُمٙم٦م ذم شمٙمقن أن

 ٕن، ُمتت٤مسمٕم٦م شمٙمقن أهن٤م ومٞمٝم٤م إصؾ اًمثالصم٦م إي٤مم هذه اًمث٤مين: أن إُمر، يمذًمؽ شمٙمقنأن  ذط ر٤م ومٚمٞمس، حماًل 

 اًمهٜمص يهرد أن إٓ اًمٙمٗمه٤مرات ذم ُمتت٤مسمًٕمه٤م يٙمقن أن اًمّمٞم٤مم ذم إصؾ أن شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًم٘م٤مقمدة

 سمخالومف-

 إول- إُمر هق هذا ،ُم٤ًميملم ًمًت٦م متر ُمـ آصع صمالصم٦م إـمٕم٤مم أوىم٤مل: 

 ًمًت٦م يٙمقن اًمٓمٕم٤مم وم٢من، اًمٓمٕم٤مم صقر أطمد اعمّمٜمػ ذيمر وىمد، اًمٓمٕم٤مم وهق اًمٗمدي٦م ظمّم٤مل ُمـ اًمث٤مين إُمر

 آصهع صمالصم٦م إـمٕم٤مم أوىم٤مل اعمّمٜمػ:  وًمذًمؽ، ص٤مع ٟمّمػ ُمًٙملم يمؾ ُيٕمٓمك أن اًمؼمّ  همػم ذم وُم٘مداره، ُم٤ًميملم

 ُم٘مهدار ههق ٟمّمًٗم٤م، وهذا ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ وم٢من، آصع صمالصم٦م ي٠مظمذون ؾمت٦م يم٤مٟمقا وم٢مذا، ُم٤ًميملم ًمًت٦م متر ُمـ

، اًمٙمٗمه٤مرات مجٞمهع ذم ىم٤مقمدة وهذه، وم٘مط واطمًدا ُمًدا ُمًٙملم ًمٙمؾ ُمٜمف خُيرج اًمؼم وم٢من سمرّ  ُمـ يم٤من إذا إٓ اًمٙمٗم٤مرة

 اًمّمهح٤مسم٦م وطمده: ًم٘مْمه٤مء اًمؼمّ  إٓ اًمٓمٕم٤مم ُمـ اًمؼمّ  همػم ُمـ ص٤مع ٟمّمػ ُمًٙملم ًمٙمؾ خيرج يمٚمٝم٤م اًمٙمٗم٤مرات وم٢من

 يمٖمهػمه اًمهؼمّ  ومه٢من اًمٗمٓمهر زيم٤مة ذم وأُم٤م، ًمٚمٙمٗم٤مرات ظم٤مص هق إٟم  ُمٌد، وهذا ُمٜمٝمؿ خيرج وم٢مٟمف قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان

 همهػم وم٢من وإٓ اًمتٛمثٞمؾ ؾمٌٞمؾ قمغم هذا متر ُمـ آصع صمالصم٦م مإـمٕم٤م اعمّمٜمػ وم٘مقل إًذا، يم٤مُمؾ إظمراج ص٤مع أن جي٥م

 ُم٤ًميملم- ًمًت٦م وٟمّمػ ص٤مقًم٤م ومٞمخرج ُمًٙملم ًمٙمؾ ُمد ومٞمف يٙمٗمل واًمؼم، سمًرا يٙمقن أن إٓ سمف ُمٚمحؼ اًمتٛمر

 ذم ممه٤م أهنهؿ سمٛمٕمٜمك، ُمٙم٦م أهؾ ُمـ اعم٤ًميملم يٙمقن أن سمد ٓ أٟمف ُم٤ًميملم ًمًت٦م اعمّمٜمػ ىمقل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

 اهلل ؿمه٤مء إن وؾمهٞم٠مي، قمٚمٞمٝمه٤م ورد ممهـ أو ُمٙمه٦م طمه٤مًي ُمهـ يٙمقٟمهقا أن سمد ٓ، احلرم قمغم ردو ممـ أو احلرم

 ًمذًمؽ- شمٗمّمٞمؾ

 اًمٗمديه٦م ذم اًمِمه٤مة وذسمهح، ُمٙمه٦م وم٘مراء قمغم يم٤مُمالً  حلٛمٝم٤م ويقزع ؿم٤مة يذسمح أن ويٚمزُمف أي، ؿم٤مة ذسمح أوىم٤مل: 

 إُمهر، ,اهلل  ؿمه٤مء إن يوؾمهٞم٠م , إوهحٞم٦م ذم جيهزئ مم٤م اًمِم٤مة شمٙمقن إول: أن اًمنمط، ذـم٤من ومٞمف يِمؽمط

 أن سمد ٓ اًمِم٤مة هذه حلؿ وم٢من ويمذًمؽ، احلرم ظم٤مرج ذسمحٝم٤م جيزئ ٓو احلرم ذم ذسمحٝم٤م يٙمقن أن سمد ٓ اًمث٤مين: أٟمف

 صمهؿ، وهمهػمه اًمتٜمٛمٞمه٦م سمٜمؽ ذم قمٛمؾ قمٚمٞمف أن هق يم  ًمٖمػمهؿ يٜم٘مؾ وم٢من ايمتٗم٤مئٝمؿ قمٜمد إٓ احلرم وم٘مراء قمغم يقزع

 يمهؾ ذم احلٙمهؿ ىمقًمف: ويمهذًمؽ وهل سمٕمْمٝم٤م دون اًمٜمًخ سمٕمض ذم اعمّمٜمػ أورده٤م اجلٛمٚم٦م هذه سمٕمد مجٚم٦م هٜم٤مك
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 اًمٜمًهخ سمٕمهض ذم ُمقضمهقدة وههل، اًمٙمت٤مب هذا ٟمًخ سمٕمض ذم اعمّمٜمػ أورده٤م اجلٛمٚم٦م هذه، واضم٥م ًمؽمك دمٍ 

 أول ذم يمه٤من أٟمهف شمرمجتهف ذم قمٜمهف ٟم٘مٚمهقا يم  شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمّمٜمػ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، اًمٗم٘مف قمٛمدة ًمٙمت٤مب اًمٕمتٞم٘م٦م

 ذم سمتدريًهٝم٤م ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس يم٤من يٕمٜمل اًمتل اعمِمٝمقرة اًمٙمت٥م ُمـ وهمػمه يم٤مخلرىمل اعمِمٝمقرة اًمٙمت٥م رأُي٘م طمٞم٤مشمف

 قمٚمٞمهف ومُت٘مهرأ ههق ُي٘مرأهه٤م أصهٌح واعم٘مٜمهع اًمٙمه٤مذمو اًمٕمٛمهدة وههل اًمثالصم٦م ُم١مًمٗم٤مشمف أًمػ طمٞمٜم  صمؿ، اًمزُم٤من ذًمؽ

 ههذه ُمهـ ًهخاًمٜم سمٕمهض ذم اجلٛمهؾ سمٕمهض ٟم٘مهص ًمذًمؽو ويٜم٘مص ومٞمٝم٤م يزيد أصٌح ذًمؽ صمؿ سمٕمد، وينمطمٝم٤م

 أن ٟم٘مهؾ ىمهد اعمهرداوي اًمهديـ قمهالء اًم٘م٤ميض وم٢من أظمرى ضمٝم٦م وُمـ، ضمٝم٦م ُمـ هذا، سم٤مخلّمقص اًمثالصم٦م اًمٙمت٥م

 ُمقضمهقدة يم٤مٟم٧م هل اجلٛمٚم٦م هذه ٕن؟ مل إُمريـ هذيـ ىمٚم٧م، يٕمدر٤م أن يمتٌف ظمٓم٠م ذم يرى عمـ َأِذنَ  ىمد اعمّمٜمػ

ِ  صمؿ أن اخلٓمٞم٦م اًمٜمًخ سمٕمض ذم وُأصمٌت٧م اًم٘مديٛم٦م اًمٜمًخ سمٕمض ذم  اًمهذي هق اعمّمٜمػ أن ومٞمحتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م بًُ

ب  وسمٕمهض ـمالسمهف سمٕمهض أن حُيتٛمهؾ اًمث٤مين وإُمر، ىمٚمٞمؾ سمٕمد قمٜمف ُمٕمٜمك ؾم٠مشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م ٕن وطمًٌٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًَ

 جلٛمٞمهع ًمهٞمس اإلذن وههذا يمتٌهف ذم يّمهححف أن ظمٓمه٠مً  وضمهد ُمهـ سمٕمده ي٠مي عمـ َأِذنَ  اعمّمٜمػ ٕن يمتٌف ٟم٤ًمخ

 مل طمجهر اسمهـ احله٤مومظ وم٢من اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم، شمٕمٚمٛمقن يم  يمت٤مسمف ّمححي أن يرومض اعم١مًمٗملم سمٕمض اعم١مًمٗملم، وم٢من

، ًمِمهٞمخف شمرمجتهف ذم اًمًهخ٤موي شمٚمٛمٞمهذه قمٜمهف ذًمهؽ ٟم٘مؾ، اًمٌخ٤مري قمغم ذطمف ذم يمت٤مسمف يٚمخص أن ٕطمد َي٠ْمَذن

 ههذه، عمهرداويا قمهـ ًمٙمؿ ٟم٘مٚم٧م يم  ًمٓمالسمف ي٠مذن يم٤من اعمَُقوّمؼ، يمت٤مسمف ذم ـمري٘متف ًمف يمؾ، ُم٤ًمًمؽ رؿ اًمٕمٚمؿ وم٠مهؾ

 اًمٜمًهخ٦م ذم ُمٕمٙمؿ هل , واضم٥م ًمؽمك دمٍ  يمؾ ذم احلٙمؿ ىمقًمف: ويمذًمؽ وهل اًمٜمًخ سمٕمض ذم اعمقضمقدة ٛمٚم٦ماجل

 شمهرك أن أطمهدهؿ ي٘مهؾ مل ٕٟمهف، ُمًهت٘مٞمؿ همهػم ُمٕمٜم٤مه٤م ٕن؟ عم٤مذا اؿمٙم٤مل حمؾ ومٞمٝم٤م اجلٛمٚم٦م ، هذه,؟ ُمٕمٙمؿ اًمتل

٤ًٌم نيٙمقأن  إُم٤م اًمقاضم٥م شمرك ىم٤مًمقا: إن وإٟم ، اًمتخٞمػم ؾمٌٞمؾ قمغم ومديتف شمٙمقن اًمقاضم٥م  وم٘مط: ومٛمهـ اًمدم ومٞمف واضم

 ُمِمهٝمقر ههق وهذا واًمِ٘مران اًمتٛمتع هدي قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمؽمشمٞم٥م ؾمٌٞمؾ قمغم ىم٤مًمقا: إٟمف أو، اًمدم قمٜمف ؾم٘مط قمٜمف قمجز

 ههل وإٟمه  اًمتخٞمهػم ؾمهٌٞمؾ قمهغم اعمحٔمقر ومٕمؾ يمٗمدي٦م اًمقاضم٥م شمرك ومدي٦م أن اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل، اعمذه٥م

، اًمتحٚمهؾ ىمٌهؾ ًمقـمةهف ؿمه٤مة قمٚمٞمهف وضم٧ٌم ُمـ ُمثؾ , يمذًمؽ ىمٞمٚم٧م ًمتلا اًمّمقر سمٕمض ذم إذا اًمٚمٝمؿ , ر٤م خم٤مًمٗم٦م

 , اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ وهق , اجلٛمٚم٦م هذه اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وضمف وًمٙمـ، اعمحٔمقر سمٗمٕمؾ ُمٚمحؼ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهذا

 وذم اعمحٔمهقر ومٕمهؾ ُمثؾ اًمقاضم٥م شمرك أن شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىمداُم٦م اسمـ حمٛمد أيب اًمِمٞمخ ىمّمد سم٠من اجلٛمٚم٦م هذه وضمف

 قمهغم ٓ اإلمجه٤مل ؾمهٌٞمؾ قمهغم ًمٚمٗمديه٦م ُمقضمه٥م وأٟمف ًمٚمٜمًؽ ُمٜم٘مّم٤مً  يٙمقن اًمٗمٕمٚملم يمالًّ ُمـ أن طمٞم٨م ُمـ ُمٜمزًمتف
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 واضمه٥م شمهرك ذم اًمهدم ًمقضمهقب يًتدًمقن أهنؿ وظم٤مص٦مَ  ُمتجف اعمٕمٜمك وهذا، اًمتخٞمػم قمغم وأهن٤م اًمتٗمّمٞمؾ ؾمٌٞمؾ

 ٟمًهٙم٤مً  شمرك ُمـ» اعمقـم٠م ذم ذًمؽ ُم٤مًمؽ روى يم  قمٜمٝم  اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ سم٘مقل حمٔمقر ومٕمؾ ذم اًمدم وًمقضمقب

 يٛمٙمهـ ذًمهؽ وقمغم، إصمر اذا اًمقاضم٥م وًمؽمك ًمٚمٛمحٔمقر اًمٗمٕمؾ ذم اًمدم سمقضمقب اؾمتدًمقا ومٝمؿ ،(1)شدم ومٕمٚمٞمف

 -ٟمٕمؿ، قمٚمٞمف اهلل رمح٦م اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ ُمـ هق إٟم  اًمتقضمٞمف وهذا سمذًمؽ اجلٛمٚم٦م هذه شمقضمٞمف

 دًمٞمهؾ قمهغم اًمٗمديه٦م ومٞمهف شمٙمهقن مم٤م اًمث٤مين اًمٜمقع قمـ يتٙمٚمؿ سمدأ، اًمّمٞمد وضمزاء: شمٕم٤ممم اهلل رمحفي٘مقل اًمِمٞمخ 

 أو إطمراُمهف طمه٤مل ذم ىمتٚمف يم٤من صٞمًدا ؾمقاء ىمتؾ ُمـ اًمّمٞمد سمجزاء واعمراد، اًمّمٞمد ضمزاء ومدي٦م وهل ؾمٌٞمؾ اًمتخٞمػم

 ُمتٚمهٌس يٕمٜمهل حمهرم وههق اعمهرء ىمتٚمف ىمد يٙمقن أن صقرشملم: إُم٤م ذم هق ًمٚمّمٞمد اجلزاء إًذا هذا، طمرم ذم يمقٟمف ذم

 ذم اًمّمهٞمدُ  ىُمتِهَؾ  أو، اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف دم٥م وم٢مٟمف حمرم وهق صٞمداً  ىمتؾ احلرم: ومٛمـ ذم أو احلؾ ذم يم٤من ؾمقاء سم٤مإلطمرام

ًٓ وم٢مٟمف أي سمٛمحرم حمرًُم٤م أو ًمٞمس ىم٤مشمٚمف يم٤من ؾمقاء احلرم  احلهرم ذم يمه٤من ُمهـ أيًْم٤م، ومٙمهؾ اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف دم٥م طمال

ه٤م سمه٤مإلطمرام يؽ وًمق مل ومديتف قمٚمٞمف دم٥م وم٢مٟمف اًمّمٞمد ؿمٞمًة٤م ُمـ ىمتؾ ُمـ وم٢من ًً  وضمهزاء ىمقًمهف ُمٕمٜمهك إًذا ههذا، ُمتٚمٌ

 وم٘مط- سم٤معمحرم ظم٤مص أو سم٤محلرم ظم٤مًص٤م وم٘مط وًمٞمس حمرم ُمـ أو طمرمٍ  ذم يٙمقن أن إٟم  أٟمف أي اًمّمٞمد

ـَ ﴿ ًمميه٦م اًمهٜمٕمؿ ُمهـ ىمتؾ ُم٤م ُمثؾ ىمقًمف، اًمٜمٕمؿ ُمـ ىمتؾ ُم٤م ُمثؾ صٞمد وضمزاءىم٤مل:  وَمَجهَزاٌء ُِمْثهُؾ َُمه٤م ىَمَتهَؾ ُِمه

 ومٞمٜمٔمهر، اًمّمٗم٦م سم٤معمثٚمٞم٦م اعمراد اًمِمٙمؾ: وإٟم  ُمثٚمٞم٦م ٓو اًم٘مٞمٛم٦م ٚمٞم٦مُمث ًمٞم٧ًم هٜم٤م سم٤معمثٚمٞم٦م وم٤معمراد، سم٤مًمتٜمقيـ (2)﴾اًمٜمََّٕمؿِ 

 اًمٌ٘مهر ههق إٟمه  سمه٤مًمٜمٕمؿ واعمهراد، سمف حُيَٙمؿ طمٞمٜمةذٍ  اًمٜمََّٕمؿ: وم٢مٟمف ُمـ ؿمٞمًة٤م اًمّمٞمد هذا ا٤م يِم٤مسمف اًمتل اًمّمٗم٤مت هل ُم٤م

 قمٜمهدٟم٤م اًمٜمٕمؿ: إصهؾ ُمـ تؾىم ُم٤م ُمثؾ ىمٚمٜم٤م: هٜم٤م عم٤م، ُمٕمٜم٤م ُمرّ  يم  إٟمٕم٤مم اٞمٛم٦م سم٤مٕٟمٕم٤مم اعمراد هذا واًمٖمٜمؿ واإلسمؾ

، وم٘مهط اعمقوهع ههذا ذم إٓ سمف إوحٞم٦م دمقز مم٤م يٙمقنأن  اًمدم هذا ذم يِمؽمط وم٢مٟمف اعمًٚمؿ قمغم جي٥م دم يمؾ أٟمف

ـّ  ُمهـ أىمهؾ شمٙمهقن سمِم٤مة ي١مشمك أن جيقز وم٘مط: وم٢مٟمف يًتثٜمك اًمذي اًمقطمٞمد اعمقوع هق هذا ه ًّ ـّ اعمجزئه٦م: اًم ه ًّ  اًم

 ضمهزاء ذم جيهقز، وأؿمهٝمر ؾمهت٦م أشمؿ ُم٤م اًمْم٠من ُمـ واجلزع، ؾَمٜم٦َم أشمؿ ُم٤م زاعمٕم ُمـ ضمذقًم٤م واجلذع يٙمقن أن اعمجزئ٦م

 ذم ُمًهٕمقد واسمهـ قمٌه٤مس واسمهـ يمٕمٛمهر قمٚمهٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م ًم٘مْم٤مء ذًمؽ ُمـ أصٖمر يٙمقن أن اًمّمٞمد

 ذسمهح ومٞمهف جيهقز اًمهذي اًمقطمٞمهد اعمقوع هق إًذا هذا، وم٘مط أؿمٝمر أرسمٕم٦م ًمف ُمـ وهق ضمٗمرةَ  ومٞمف سم٠من ُمثاًل  اجلرسمقع

                                                 

 (-1199- اإلرواء )(419. 1ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ت قمٌد اًم٤ٌمىمل )صحٞمح ُمقىمقوًم٤م- ( 1)

 -95( اعم٤مئدة: 2)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 54 

 ُمهـ وهمػمهه٤م إو٤مطمل سم٤مب ذم اردي سم٤مب ذم اًمٜمذر سم٤مب ذم ذًمؽ قمدا ُم٤مو إوحٞم٦م سمٛمجزٍئ ذم ٞمسًم ُم٤م يٕمٜمل

 إوحٞم٦م- ذم جمزئ٤مً  يٙمقن أن جي٥م وم٢مٟمف اًمِمخص قمغم دم ومٞمٝم٤م جي٥م اًمتل إسمقاب

 ىمٌهؾ اًمٜمٕمؿ، ـمٌٕم٤مً  ُمـ ُمثؾ ًمف يٙمقن يٕمٜمل اًمذي اًمّمٞمد أو اًمٜمٕمؿ ُمـ ُي٘متؾ اًمذي، اًمٜمٕمؿ ُمـ ىمتؾ ُم٤م ُمثؾىم٤مل: 

 ُمثهؾ ًمف ًمٞمس أو اًمٜمٕمؿ ُمـ ُمثؾ ًمف اًمّمٞمد يٙمقن أن ىمًٛملم: إُم٤م إمم يٜم٘مًؿ صٞمدٍ  يمؾ أن ٟمٕمٚمؿ هذه قمـ تٙمٚمؿٟم أن

 اًمهٜمٕمؿ: ومه٢من ُمهـ ُمثهؾ ًمف يم٤من وم٢من، اًمث٤مين اًمٜمقع أو إول اًمٜمقع ُمـ يٙمقن أن إُم٤م ُي٘متؾ اًمذي اًمّمٞمد، اًمٜمٕمؿ ُمـ

 همهٜمؿ أو سم٘مهر أو إسمؾ ُمـ ُمثٚمف ومٞمذسمح ٛمثٚمفسم ي٠مي أن سملم، ,هٜم٤م  اعمّمٜمػ ذيمر يم  , أُمقر صمالصم٦م سملم خمػم اًمِمخص

 أههؾ قمهغم اًمٓمٕمه٤مم اهذا يتّمهدق ذًمؽ سمٕمد صمؿ سمٓمٕم٤مم اعمثؾ هذا ي٘مقم أو، إول اخلٞم٤مر هذا، سمٚمحٛمٝم٤م ويتّمدق

 يمه٤من إذا إذاً ، يقُم٤مً  ُمًٙملم يمؾ قمـ يّمقم أن سملم خمػماً  يٙمقن اًمث٤مًم٨م: أٟمف وإُمر، اًمّمٞمد ومٞمف َذسمح اًمذي اعمقوع

 أن سمهلم أو ـمٕم٤مُمه٤مً  ىمٞمٛمتهف إظمهراج سمهلم أو اعمثؾ ذسمح سملم، أُمقر صمالصم٦م سملم خمػم ومٝمق اًمٜمٕمؿ ُمـ ُمثؾ ًمف مم٤م اعم٘مّمقد

 يٙمهقن وم٢مٟمهف اًمهٜمٕمؿ ُمهـ ُمثهؾ ًمف مم٤م اًمّمٞمد هذا يٙمـ مل وإن، ىمٚمٞمؾ سمٕمد وؾمٜم٘مدره٤م، يقُم٤مً  ُمًٙملم يمؾ قمـ يّمقم

 -وم٘مط ُم٤مً يق ُمًٙملم يمؾ قمـ يّمقم أن أو ـمٕم٤مُم٤مً  ىمٞمٛمتف خيرج أن سملم؟ ُم٤مذا وهق وم٘مط أُمريـ سملم خمػماً 

 اهلل روهقان اًمّمهح٤مسم٦م اضمتٝمه٤مد قمهغم سمٜمقا ُِمثؾ: اًمٗم٘مٝم٤مء ًمف اًمذي هذا، اًمٜمٕمؿ ُمـ ىمتؾ ُم٤م : ُمثؾي٘مقل اًمِمٞمخ

 ذم وأن سمدٟمه٦م اًمٜمٕم٤مُم٦م ذم أن اعمّمٜمػ ذيمر يم  قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م ىم٣م اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ سم٤معمثٚمٞم٦م، ومٕمغم قمٚمٞمٝمؿ

 أن وهمهػمه يم٤مٕيهؾ اًمٖمزٓن ُمـ وهمػمه اًمقطمٌم واًمٌ٘مر اًمقطمٌم احل ر ذم أن يمذًمؽ ُمثاًل وطمٙمٛمقا ؿم٤مةً  احل ُم٦م

 جيه٥م وم٢مٟمهف ضمرسمققمه٤مً  ىمتهؾ ُمـ يرسمققم٤ًم: أن ويّمح أن يًٛمك ضمرسمققم٤مً  ىمتؾ ُمـ أن أيْم٤مً  ُمٕمٜم٤م وؾمٌؼ، اًمٌ٘مرة ومٞمٝم٤م

 قمٜمهز ومٞمٝمه٤م جي٥م اًمّمٖمػمة: وم٢مٟم  اًمٖمزٓن ويمذًمؽ،، وم٘مط أؿمٝمر أرسمٕم٦م قمٛمره٤م يٙمقن اًمتل اًمِم٤مة وهل ضمٗمرة قمٚمٞمف

 -قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م ىمدره مم٤م وهٙمذا اًمِمٙمؾ ذم ا٤م ًمِمٌٝمٝم٤م وم٘مط

 وُمه٤م اعمثؾ ومٞمٝم٤م جي٥م اًمتل اًمٜمققملم ًمٌٞم٤من متثٞمؾ اًمٓم٤مئر: هذا ىمقًمف: إٓ، ىمٞمٛمتف ومٞمف وم٢من اًمٓم٤مئر : إٓي٘مقل اًمِمٞمخ

 قمهـ ىمٞمٛمتف سمدل اًمّمٞم٤مم أو ىمٞمٛمتف دم٥م إٟم  وم٢مٟمف ُمثؾ ًمف ًمٞمس مم٤م وهمػمه اًمٓم٤مئر ُمثؾ، ُمثؾ ًمف ًمٞمس وم ، ُمثؾ ًمف ًمٞمس

 يقُم٤ًم- ُمًٙملم ؾيم
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ـمًٌٕم٤م إٟم  ظمّم٧م احل ُم٦م ُمـ اًمٓم٤مئر ًم٘مْمه٤مء اسمهـ قمٌه٤مس ريض اهلل قمهٜمٝم  وم٢مٟمهف ، ؿم٤مةٌ  ومٗمٞمٝم٤م احل ُم٦م إٓىم٤مل: 

٤ًٌّم وٓ يٛمّمف ُمًّم٤م، ومدل قمغم وضمهقد  ىم٣م سم٠من ذم احل ُم٦م ؿم٤مة، ووضمف ؿمٌف احل ُم٦م سم٤مًمِم٤مة أن يمالمه٤م يٕم٥مُّ اعم٤مء قم

 اًمِمٌف ذم اًمّمٗم٦م-

 هٜمه٤م، قمٚمهٞمٝمؿ اهلل روهقان اًمّمهح٤مسم٦م ًم٘مْمه٤مء يمالمه٤م وهذا، سمدٟم٦م ومٞمٝم٤م ٤مة واًمٜمٕم٤مُم٦مىم٤مل: إٓ احل ُم٦م ومٗمٞمٝم٤م ؿم

 أن قمهغم احل ُم٦م: يهدًمٜم٤م إٓ اًم٘مٞمٛم٦م ومٞمف يمٚمف اًمٓم٤مئر اعمّمٜمػ: إن ىمقل، احل ُم٦م إٓ اعمّمٜمػ يمالم ُمـ ومٝمٛم٧م ُم٠ًمًم٦م

 اًمهذي ـمٌٕمه٤مً ، وم٘مهط ٞمٛمه٦ماًم٘م ومٞمف ُمثؾ: وإٟم  ًمف ًمٞمس وم٢مٟمف طمج ً  ُمٜمف أصٖمر أو طمج ً  ُمٜمف أيمؼم يٙمقن مم٤م احل م همػم

 ُمهـ ؿمٞمة٤مً  ص٤مد طمجً : ومٛمـ احل م ُمـ أيمؼم وم٢مٟمف وهمػمه واًم٘مٛمػمي احل٤ٌمري ُمثؾ أٟمف ٟمٕمر  احل م ُمـ أيمؼم يٙمقن

 اًمّمهٖمػمة واًمٓمٞمهقر أصهٖمر يمه٤من أو، ضمٝم٦م ُمـ هذا، اًم٘مٞمٛم٦م قمٚمٞمف جي٥م وإٟم  اعمثؾ قمٚمٞمف جي٥م ٓ وم٢مٟمف اًمٓمٞمقر هذه

، اًمٗم٘مٝمه٤مء ُمت٠مظمري قمٜمد اعمٕمتٛمد وهق، اعمّمٜمػ ُمٗمٝمقم وهذا، اًم٘مٞمٛم٦م ومٞمٝم٤م وإٟم  ر٤م ُمثؾ ٓ أيْم٤مً  ومٝمذه، ضمداً  يمثػمة

 اًمٕمه٥ّم، وىمهد وههق اًمِمهٌف سمقضمهقد , سم٤محل ُم٦م ُمٚمحٌؼ  , سمف ُمٚمحؼ وم٢مٟمف أيمؼم يم٤من ُم٤م أن ذيمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ٟمٕمؿ

 -اًمٓمػم ؾم٤مئر دون سم٤محل م ظم٤مص هق إٟم  هذا أن قمغم اعمت٠مظمريـ وًمٙمـ ذًمؽ قمغم ٟمص ىمد أمحد اإلُم٤مم أن ذيمروا

 سم٤مًمٌدٟمه٦م أو سمه٤مًمٌ٘مرة أو سم٤مًمِمه٤مة ومٞمه٠مي اعمثؾ إظمراج سملم اًمّمٞمد ضمزاء قمٚمٞمف وضمد ُمـ : وخيػم: أيي٘مقل اًمِمٞمخ

 يمًه٤مئر سمٛمٙمه٦م يهذسمح ٓ اًمّمهٞمد ضمزاء ومٞمف: ٕن قمٚمٞمف وضم٧ٌم اًمذي ذم اعمقوع ا٤م ويتّمدق ومٞمذسمحٝم٤م اإلسمؾ ُمـ

احلهّؾ،  ذم ُمٕمٜمه٤م ؾمهٌؼ يمه  اصهٓم٤مده يٙمقن ومٞمف، وم٘مد اصٓم٤مده اًمذي اعمقوع ذم يذسمحف اًمّمٞمد ضمزاء وإٟم  اًمٗمدي٦م

 أم ُمهثالً  يم٤مًمري٤مض ًمٜم٘مؾ سمٕمٞمدة ُمديٜم٦م ذم اًمّمٞمد ضمزاء يذسمح ُمرئا أن يتّمقر هؾ , ُمٕمل اٟمٔمروا , يتّمقر وهؾ

 , هٜمه٤م اًمريه٤مض ُمهـ رضمهاًل أطمهرم أن اعمٞم٘م٤مت، ومٚمق ىمٌؾ أطمرم ًمق ومٞم  ذًمؽ يتّمقر ٟمٕمؿ؟ ذًمؽ يتّمقر ٓ: هؾ

 ضمهزاء قمٚمٞمهؽ صٞمًدا، ومٜم٘مقل: جيه٥م اصٓم٤مد صمؿ اًمري٤مض ُمـ  أطمرمرضماًل  أن ًمق , إومم ظمال  ىمٚمٜم٤م: إٟمف وهذا

 ذم أو اًمري٤مض ُمـ ىمري٤ٌمً  ومٞمٙمقن، ومٞمف اصٓمدشمف اًمذي اعمقوع ذم سم٘مٞمٛمتف اًمتّمدق أو ُمثٚمف ذسمح ويٙمقن اًمّمٞمد هذا

 ذم يٙمهقن إٟمه  واإلظمهراج ُمٕمٜمه٤م ؾمهٌؼ يمه  اًمِمه٤مة ذسمهح إذاً ، ومٞمف اصٓمدت اًمذي اعمقوع طم٥ًم قمغم، اًمري٤مض

 اعمقوع-

 اًمذي اًمّمٞمد رذا ُمثاًل  شمٙمقن اًمتل اًمٜمٕمؿ ذسمح هق اعمثؾ إظمراج ُمـ اعمراد اعمثؾ، قمرومٜم٤م إظمراج سملم ػموخيىم٤مل: 

 ُمثؾ- ًمف صٞمده يم٤من إن اصٓم٤مده
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مُ ، اعمثؾ شم٘مقيؿ يٕمٜمل، شم٘مقيٛمف أوىم٤مل:   وضم٧ٌم أٟمف ًمٜمٗمرض، ـمٕم٤مُم٤مً  اعم٤مل اذا يِمؽمي سمٜم٘مد، سم ل، صمؿ اعمثؾ ُيَ٘مقر

مُ  ؿم٤مة: وم٢مٟمف قمٚمٞمف  أو متهر أو سمهرّ  ُمهـ ـمٕم٤مُم٤مً  يِمؽمي إذاً ، ري٤مل أًمػ ىمٞمٛمتٝم٤م اًمِم٤مة إن وًمٜم٘مؾ، سمٓمٕم٤مم ًمِم٤مةا هذه ُيَ٘مقر

 أو اًمهؼمّ  همػم ُمـ ص٤معٍ  ٟمّمػ وم٘مػم يمؾ ومٞمٕمٓمل اًمٗم٘مراء قمغم يقزقمف صمؿ ري٤مل سم٠مًمػ اًم٘مقت: ومٞمِمؽميف ُمـ ذًمؽ همػم

 سم٤معمقوع؟ سمف ويتّمدق سمٓمٕم٤مم ي٘مّقُمف يمٞمػ اًمؼّم، ووح ُمـ واطمداً  ُمّداً 

 اًمؼّم- همػم ُمـ همػمه ُمـ ص٤معٍ  ٟمّمػ ـمٌٕم٤مً  أو سمرّ  ُمـ ُمداً  لمُمًٙم ًمٙمؾ ومٞمٓمٕمؿىم٤مل: 

 ًمف جيقز طمٞمٜمةذٍ  وم٢مٟمف , خمػم ٕٟمف , اإلـمٕم٤مم ُيِرد مل أو اإلـمٕم٤مم يًتٓمع مل إذا، يقًُم٤م ُمدٍ  يمؾ قمـ يّمقم أوىم٤مل: 

 ٤ماه يِمهؽمي أن أراد ري٤مل: ًمق ومخًٛمة٦م أًمػ أظمرج أٟمف ومٚمق، يقًُم٤م ُمًٙملم يمؾ قمـ اًمّمٞم٤مم: ومٞمّمقم إمم آٟمت٘م٤مل

ا: ٟمٕمٚمؿ  أرسمٕمه٦م ومٞمٝمه٤م اًمّمه٤مع ومخًٛمة٦م، وٟم٘مهقل: إن أًمػ؟ يمؿ ومٞمٝم٤م إذاً  ري٤مٓت سمٕمنم ي٤ٌمع اًمٙم٤مُمؾ اًمّم٤مع أن سمرًّ

 يمهؾ قمهـ يّمهقم أن قمٚمٞمهف جيه٥م وم٢مٟمهف، ىم٤مقمدة وهذه، يمٚمٝم٤م إي٤مم هذه صٞم٤مم يٚمزُمف أٟمف ىم٤مقمدهتؿ ومٕمغم، ُم٤ًميملم

 -اًمٓمٕم٤مُملم ُمـ ؿم٤مء ُم٤م خيت٤مر أن ًمف جيقز، ٞمفقمٚم إؾمٝمؾ هق ُم٤م ومٞمٜمٔمر سم٤مًمؼمّ  ىمدره يم٤من إن ُمدّ  أو يقُم٤مً  ص٤معٍ  ٟمّمػ

 آٟمت٘مه٤مل جيقز اًمؽمشمٞم٥م: ومال قمغم وضم٥م ُم٤م أي، اًمؽمشمٞم٥م قمغم، اًمٗمدي٦م ُمـ أي، اًمث٤مين : اًميبي٘مقل اًمِمٞمخ

 اعمٌدل- قمـ اًمٕمجز قمٜمد إٓ اًمٌدل ًمٚمث٤مين

 شمهرك ههدي أيْمه٤مً  سمهف ويٚمحؼ، اإلطمّم٤مر هدي أيْم٤مً  اًمتٛمتع ادي ويٚمحؼ ـمٌٕم٤مً ، اًمتٛمتع هدي وهقىم٤مل: 

 ذم احلٙمهؿ ويمهذًمؽ» اعمّمهٜمػ ىمقل وهل قمٜمٝم٤م وشمٙمٚمٛمٜم٤م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ذيمرت اًمتل اجلٛمٚم٦مأن  ًمق وًمذًمؽ، اًمقاضم٥م

 اًمقاضمه٥م شمهرك أن اًمٗم٘مٝمه٤مء قمٜمهد اعمت٘مهرر ٕن، أٟمًه٥م ًمٙم٤مٟم٧م اعمقوع هذا إمم ٟم٘مٚم٧م ًمق شواضم٥م ًمؽمك دمٍ  يمؾ

 واًم٘مران- اًمتٛمتع سمدم ُمٚمحؼ

 ذسمحٝمه٤م يٙمهقن أن ويًتح٥م ُمٙم٦م ذم شمذسمح ؿم٤مة يٚمزُمف، واًم٘مران أي اًمتٛمتع هدي وهق، اًمؽمشمٞم٥م وقمغمىم٤مل: 

 ُمٜمك- ذم

 آؾمتٓمراد ؾمٌٞمؾ قمغم أُمس شمٙمٚمٛمٜم٤م، رضمع إذا وؾمٌٕم٦مٍ  احل٩م ذم أي٤مم صمالصم٦م ومّمٞم٤مم جيد مل وم٢من، ؿم٤مة يٚمزُمفىم٤مل: 

أي٤مم، وـمًٌٕمه٤م  اًمثالصم٦م صٞم٤مم درضم٤مت أومْمؾ وىمٚمٜم٤م: إن، أهٚمف إمم رضمع إذا اًمًٌٕم٦مو إي٤مم صمالصم٦م صٞم٤مم يٙمقن يمٞمػ

 اًمثالصمه٦م إيه٤مم ههذه آظمر يٙمقن أن درضم٤مهت٤م أومْمؾ اًمث٤مين: أن وإُمر، سم٤محل٩م حمرُم٤مً  يٙمقن أن ذـمٝم٤م رء أول

 ذم يٚمٞمهف صمهؿ، اًمًه٤مسمع أو يم٤مًمثه٤مُمـ قمرومه٦م ًمٞمهقم ؾم٤مسم٘م٤مً  يٙمقن أن إومْمٚمٞم٦م ذم يٚمٞمف صمؿ قمروم٦م يقم وهق اًمت٤مؾمع يقم
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 قمٛمهداً  وًمهق , اًمٕمٚمهؿ أهؾ ىمقل ُمـ حٞمحاًمّم قمغم , قمٛمداً  أو ٟمًٞم٤مٟم٤مً  يم٤مُمٚم٦م اًمثالث إي٤مم يّمؿ مل عمـ إومْمٚمٞم٦م

 قمهٜمٝم  اهلل ريض وقم٤مئِمه٦م قمٛمهر اسمـ ًم٘مْم٤مء اًمتنميؼ أي٤مم ذم يّمقُمٝم٤م جيقز أن قمٚمٞمف: أٟمف ظمال  اًمقاضم٥م وًمٙمٜمف

 اًم٘مْم٤مء- سم٤مب ُمـ ذًمؽ سمٕمد أي٤مم قمنمة يّمقُمٝم٤مأن  قمٚمٞمف جي٥م طمٞمٜمةذٍ  وم٢مٟمف يّمٛمٝم٤م مل وم٢من، سمذًمؽ

 ذم يّمهقُمٝم٤م أن ًمف جيقز وم٢مٟمف وإٓ اًمٖم٤مًم٥م خمرج ذًمؽ وظمرج، أهٚمف رضمع، أي إذا رضمع إمم إذا وؾمٌٕم٦مىم٤مل: 

 اًمتنميؼ- أي٤مم سمٕمد يٕمٜمل احل٩م أي٤مم سمٕمد ُمٙم٦م

 احل٩م- ذم إول اًمتحٚمؾ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م إذا اجل ع سمٗمدي٦م اعمراد، سمدٟم٦م اجل ع وومدي٦مىم٤مل: 

 أي٤مم- قمنمة يّمقم أٟمف أي، اًمتٛمتع يمّمٞم٤مم سمدٟم٦م: ومّمٞم٤ممٌ  جيد مل أي، جيد مل وم٢منىم٤مل: 

 سم٤معمٌه٤مذة جيه٥م اًمهذي ـمٌٕم٤مً  سم٤مًمٗمقات اعمراد، اًمٗمقات ودم سم٤معم٤ٌمذة اًمقاضم٦ٌم اًمٌدٟم٦م ذم احلٙمؿ ويمذًمؽىم٤مل: 

 اعم٘مّمهقد ًمٙمـ، اًمٖم٤مًم٥م خمرج ظمرج وهٜم٤م، ؿم٤مة ومٞمف دم٥م إٟم  ُم٤مذا؟ ومٞمف دم٥م وإٟم  سمدٟم٦م ومٞمف دم٥م ٓ أٟمف ُمٕمٜم٤م ؾمٌؼ

 ُمهـ ُيْٛمٜمَهع مل وم٘مط قمروم٦م إمم ًمقصقلا ُمـ ُُمٜمِعَ  سم٠من سمٕمروم٦م اًمقىمق  وم٤مشمف صمؿ سم٤محل٩م أطمرم ُمـ وم٤مشمف ُمـ هق سم٤مًمٗمقات

 ُمهـ ُمٜمهع سمه٠من، ُمٙمه٦م إمم اًمقصهقل ُمهـ اعمٜمع وسملم ًمٕمروم٦م اًمقصقل ُمـ اعمٜمع سملم ومرق ومٝمٜم٤مك، ُمٙم٦م إمم اًمقصقل

 يهقم ُمهـ اًمِمهٛمس ـمٚمقع سمٕمد إٓ احلرام اعمِمٕمر إمم يّمؾ مل، إًمٞمٝم٤م اًمقصقل ذم شم٠مظمر أو وم٘مط قمروم٦م إمم اًمقصقل

 قمٚمٞمهف جيه٥م إول: أٟمهف أطمٙم٤مم، احلٙمهؿ قمٚمٞمف يؽمشم٥م احل٩م وم٤مشمف اًمذي، حل٩ما وم٤مشمف ومقاشًم٤م، أي يًٛمك ومٝمذا، اًمٕمٞمد

ًٓ أن ٜم٦َم ًمف: اصؼم ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ ٓ ٕٟمف، سمٕمٛمرة يتحٚمؾ أو ًَّ  ومٞمهذه٥م، إول إُمر هذا سمح٩م! وشم٠مي اًم٘م٤مدُم٦م ًمٚم

 يمحه٤مل ؿمه٤مةً  هيهدي أن قمٚمٞمهف ٟم٘مقل: جيه٥م اًمث٤مين: أٟمٜم٤م إُمر، سمٕمٛمرة ويتحٚمؾ وحيٚمؼ ويًٕمك ومٞمٓمق  اًمٌٞم٧م إمم

 اعمتٕمٚم٘مه٦م ههل أطمٙم٤مم اًمثالصم٦م وهذه ومٞمف دظمؾ ٕٟمف ىمْم٤مؤه ويٚمزُمف ذُمتف ذم يٌ٘مك احل٩م اًمث٤مًم٨م: أن إُمر، اعمحٍم

 -احل٩م وم٤مشمف سمٛمـ

سم٤معمحٍمه، قمٜمهدٟم٤م اعمهراد  واعمهراد، اًمٗمهقات وههق احل٩م وم٤مشمف ُمـ ويمذًمؽ دم يٚمزُمف : واعمحٍمي٘مقل اًمِمٞمخ

 ومه٢من: اعمهرض دون وم٘مهط سم٤مًمٕمدو ظم٤مص إٟم  اعمحٍم أن ه٥ماعمذ ُمِمٝمقر إومم: أن اعم٠ًمًم٦م، سم٤معمحٍم ُم٠ًمًمت٤من

، إومم اعمًه٠مًم٦م ههذه، إطمّمه٤مراً  شمٙمهقن ٓ إؾمه٤ٌمب ُمهـ همػمه وم٢من أومم سم٤مب إطمّم٤مًرا، وُمـ يٙمقن ٓ اعمرض

 دون واطمهد ـمريهؼ ُمهـ ُيْٛمٜمَهع ٓ يٕمٜمهل، ضمٝمه٦م يمهؾ ُمـ اًمٌٞم٧م ُمـ اعمٜمع هق اإلطمّم٤مر ُمٕمٜمك اًمث٤مٟمٞم٦م: أن اعم٠ًمًم٦م

 ُمهـ ُُمٜمِهع ُمهـ وٟم٘مهقل: إن، اًمٌٞمه٧م إمم يّمهؾ أن يًتٓمٞمع ومال: ضمٝم٦م يمؾ ُمـ اًمٌٞم٧م ُمـ ٜمعيٛم اًمث٤مين: سمؾ اًمٓمريؼ
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 ي٘مقل اًمٗم٘مٝمه٤مء: جيه٥م ومحٞمٜمةذٍ  قمروم٦م سمٕمد ؾمٞمدظمؾ أٟمف يٕمٚمؿ إومم: أن احل٤مًم٦م، طم٤مًمتلم ًمف وم٢من ضمٝم٦م يمؾ ُمـ اًمٌٞم٧م

 ذم دظمهؾ ُمهـ ٕن سمٕمٛمهرة ومٞمتحٚمؾ اطمراُمف قمغم يٌ٘مك سمؾ، يتحٚمؾ وٓ اطمراُمف قمغم يٌ٘مك، سمٕمٛمرة يتحٚمؾ أن قمٚمٞمف

ُّقا احْل٩َمَّ َواًْمُٕمْٛمَرةَ ﴿ سم٤مًمٜمًؽ سم٤مإلشمٞم٤من إٓ ُمٜمف اخلروج ًمف جيقز ٓ ٟمًؽ  إن وأُمه٤م، احل٩م رومض جيقز وٓ (1)﴾َوَأمِت

 اعمٙمه٤من ذم ومُٞمِحهؾُّ  حمٍمهاً  يٙمهقن ومحٞمٜمةهذٍ  ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمقصقل يٛمٙمٜمف وٓ همػمه٤م وُمـ قمروم٦م وضمف: ُمـ يمؾ ُمـ ُُمٜمِعَ 

 -ومٞمف أطمٍم اًمذي

 اًمٌٞمه٧م ُمـ ُمٜمع اًمذي وسم٠مٟمف اًمٕمدو سم٠مٟمف سم٤معمحٍم اعمراد ُمـ وقمرومٜم٤م، واعمحٍم: شمٕم٤ممم هللا رمحفي٘مقل اعمّمٜمػ 

 ضمٝم٦م- يمؾ ُمـ

ًٓ صمؿ اًمِم٤مة ذسمح ويٙمقن، ومٞمف أطمٍم اًمذي اعمقوع ذم شمذسمح ؿم٤مة سم٤مًمدم دم، واعمراد يٚمزُمفىم٤مل:   ذًمهؽ سمٕمد أو

 أو سم٘مهرة ُمهـ ؾمٌع أيْم٤مً  ومٞمف وجيقز ؿم٤مةٍ  ذسمح ومٞمف اعمذيمقر هٜم٤م جيقز اًمدم وهذا، اإلطمالل ىمٌؾ اًمذسمح حيؾ، ومٞمٙمقن

 -ؾمٌع ذم همػمه ُمع يِمؽمك أن ومٞمجقز، سمدٟم٦م

 , ومقات دم قمٚمٞمف ُمـ ويمذًمؽ , اعمحٍم أن أي، أي٤مم قمنمة ومّمٞم٤مم جيد مل شمٕم٤ممم: وم٢من اهلل رمحفي٘مقل اًمِمٞمخ 

 ذم جيهد مل ومٛمهـ، اًمقضمهقب وىمه٧م ذم اًمقضمهقب ذم واًمٕمهؼمة، أي٤مم قمنمة صٞم٤مم قمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمدم جيد مل إذا وم٢مٟمف

 وىمه٧م ذم اًمٕمهؼمة ٕن، إًمٞمهف آٟمت٘مه٤مل يٚمزُمهف ٓ اًمدم: وم٢مٟمف ذًمؽ سمٕمد وضمد صمؿ اًمّمٞم٤مم ذم وذع اًمقضمقب وىم٧م

 ًمألصؾ- يرضمع أن قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف ووضمد اًمّمٞم٤مم ذم ينمع ملق ًم ًمٙمـ، اًمقضمقب

 اعمٜمتٝمك ص٤مطم٥م وُمثٚمف احلٚمؼ يذيمر مل هٜم٤م اعمّمٜمػ؟ ٓ أم رأؾمف حيٚمؼ أن يٚمزُمف اعمحٍم هؾ وهق ُم٠ًمًم٦م هٜم٤م

، ًمهف ذيمرهؿ ًمٕمدم ًمٚمٛمحٍم ٓزُم٤مً  ًمٞمس احلٚمؼ أن يري٤من اًمٕم٤معملَِم هذيـ أن ذًمؽ ُمـ وُأظِمذ، احلٚمؼ يذيمرا مل وم٢مهن 

 اًمٗمهروع شمّمحٞمح ذم يم٤معمرداوي سمف وضمزُمقا اًمٕمٚم ء ُمـ مجع صححف اًمذي وًمٙمـ، ذيمره ُم٤م فم٤مهر يًٛمقٟمف وهذا

َٓ حَتْ ﴿ وقمال ضمّؾ ىم٤مل: يم   واضم٥م احلالىم٦م أن اإلىمٜم٤مع ص٤مطم٥مو ٚمَّهفُ َو ٌُْٚمَغ اْرَهْدُي حَمِ ، (2)﴾ٚمُِ٘مقا ُرُءوؾَمُٙمْؿ طَمتَّك َي

 ومٞمٝمه٤م اظمتٚمهػ اًمتهل اعمًه٤مئؾ ُمهـ وههذه، اعمته٠مظمريـ سمٕمض قمٜمد اعمّمحح هق ىم٤مًمقا: وهذا، واضم٥م وم٤محلٚمؼ إذاً 

 سمههههالزم؟ ًمههههٞمس أم ٓزم هههههق هههههؾ اًمههههٜمص ُمههههـ ُمهههه٠مظمقذ وهههههذا، اعمتهههه٠مظمرون اًمٗم٘مٝمهههه٤مء

                                                 

 -196اًمٌ٘مرة:  (1)

 -196اًمٌ٘مرة:  (2)
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 اًمتهداظمؾ، واًمتهداظمؾ سمٛمًه٠مًم٦م شمًهٛمك اعم٠ًمًم٦م هذه، واطمدة ومٙمٗم٤مرة ضمٜمسٍ  ُمـ حمٔمقراً  يمرر وُمـي٘مقل اًمِمٞمخ: 

 اًم٘مقاقمهد ذم رضمه٥م اسمـ اًمٗمرج أسمق اًمٕمالُم٦م ًمذًمؽ و٤مسمٓم٤مً  ذيمر وىمد، اًمنمقمٞم٦م إصقل ُمـ أصؾ اًمٙمٗم٤مرات سملم

 اًمٙمٗم٤مرات وسمٕمض شمتداظمؾ احلدود سمٕمض وم٢من شمتداظمؾ؟ ٓ اًمتل إؿمٞم٤مء وُم٤م شمتداظمؾ اًمتل إؿمٞم٤مء هق ُم٤م وهل

 ٓ وسمٕمْمٝم٤م يتداظمؾ ُم٤م واًمقاضم٤ٌمت يتداظمؾ ُم٤م اًمتٍموم٤مت ُمـ أيًْم٤م، ومٝمٜم٤مك شمتداظمؾ تاًمٕم٤ٌمدا وسمٕمض شمتداظمؾ

 ضمهٜمس ُمهـ ىمقًمهف: إهنه٤م وُمٕمٜمك، هٜم٤م اعمّمٜمػ ذيمر يم ، واطمد ضمٜمس ُمـ يم٤مٟم٧م إذا شمتداظمؾ اًمٙمٗم٤مرات، يتداظمؾ

 ٕن، واطمهدة يمٗمه٤مرة ومٞمهف دم٥م وهمدًا: وم٢مٟم  اًمٞمقم ؿمٕمره أظمذ ومٚمق، واطمد سمٛمحٔمقر يم٤مٟم٧م إذا أهن٤م واطمد: سمٛمٕمٜمك

 اًمٚمهٌس: ومٞمجه٥م ضمٜمس همػم ضمٜمس واطمد، اًمتٖمٓمٞم٦م؟ ي٘مقل: اًمتٖمٓمٞم٦م ضمٜمس يمٚمف اًمٚمٌس، واطمد ضمٜمس يمٚمف اًمِمٕمر

 يٕمٜمهل اًمٕمٚمهؿ أههؾ سمٕمض وًمذًمؽ، وهٙمذا اًمٚمٌس همػم قمٜمدهؿ اًمتٖمٓمٞم٦م، أظمرى ومدي٦م ًمٚمٌس وجي٥م ومدي٦م ًمٚمتٖمٓمٞم٦م

 وُمٜمٝمؿ، واطمد ضمٜمس واًمٔمٗمر اًمِمٕمر ُمـ ي٘مقل: إن إظمذ ُمـ اًمٕمٚم ء ومٌٕمض، إضمٜم٤مس سمٕمض دُم٩م ذم اظمتٚمٗمقا

 وم٢مهنه٤م خمتٚمٗمه٤من أٟمف شمتداظمؾ وإن ىمٚمٜمه٤م أهنه  ضمٜمًه٤من واطمداً  ووم٤مئدة ضمٕمٚمٝم٤م ضمٜم٤ًمً ، خمتٚمٗم٤من ضمٜم٤ًمن أهن  يرى ُمـ

عمه٤م ىمه٤مل اعمحٔمهقرات  ُمهٜمٝم  واطمهد ًمٙمؾ ضمٕمؾ ٕٟمف هٜم٤م اعمّمٜمػ قمٚمٞمف واًمذي، ومدي٦م ُمٜمٝم  واطمدة يمؾ ذم شمٙمقن

 واطمد ُمٜمٝم  ضمٜمس ُمٜمٗمّمؾ-اًمًت٦م ومجٕمؾ يمؾ واطمد ُمٜمٝم  ُمٜمٗمّماًل يدل قمغم أن يمؾ 

 رأؾمهف ؿمهٕمر ُمهـ أظمذ خمتٚمػ: يمٛمـ ُمقوع ُمـ يم٤من ًمقو شمتداظمؾ وم٢مهن٤م اًمقاطمد اجلٜمس سم٤مب ُمـ يم٤من ُم٤م إذاً 

 , ُمٓمهردة اًمقاطمهد ًمٚمجهٜمس اًمٙمٗمه٤مرة ضمهزاء اًم٘م٤مقمدة وهذه , واطمدة ومدي٦م ومٞمٝم٤م ُمثاًل: ومٜم٘مقل: إن وضمٝمف وؿمٕمر

 ُمٝمه  واطمهدة يمٗمه٤مرةً  ومٞمٝم٤م وم٢من يٛملم ُم٤مدام طمٚمػ ُمـ قمٜمدهؿ وم٢من، اجلٜم٤مي٤مت سم٤مب ذم وطمتك إي ن سم٤مب ذم طمتك

 يمه٤من أٟمهف اًمث٤مٟمٞم٦م هذا ُمِمٝمقر اعمذه٥م، واًمرواي٦م ,وؾمٞمٛمر قمٚمٞمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب إي ن ، قمٚمٞمف اعمحٚمق  يم٤من

 اعمحٚمهق  اًمٌمهء , قمٚمٞمهف اعمحٚمهق  ٟمقع هق سم٤مجلٜمس اعمراد هؾ قمغم سمٜم٤مءً ، يمٗم٤مرةً  ومٞمف وم٢من خيتٚمػ قمٚمٞمف اعمحٚمق 

 أن ُمٓمهردة سم٤مجلٛمٚم٦م اًم٘م٤مقمدة ًمٙمـ، إي ن ذم سم٤مب اهلل ؿم٤مء إن ذم ُمٕمٜم٤م احلٚمػ؟ وؾمٞمٛمر هق جلٜمسا ُمـ أو , قمٚمٞمف

 اجلهٜمس ذم داظمهؾ ههذا وههؾ اجلهٜمس؟ ُمٕمٜمك ُم٤م ذم اعمٜم٤مط حت٘مٞمؼ ي٠مي وإٟم  شمتداظمؾ اًمقاطمد سم٤مجلٜمس اًمٙمٗم٤مرات

 ره٤م اًمقاطمهد اجلهٜمس ذم شمتهداظمؾ اًمٙمٗم٤مرات أن وهل ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ اًمتل ىمٚمٜم٤مه٤م اًم٘م٤مقمدة هذه ُمتٕمدد؟ هق أم اًمقاطمد

 يمهؾ ذم قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف صٞمداً  ىمتؾ ُمـ اًمّمٞمد: وم٢من ىمتؾ همػم واطمد ضمٜمس ُمـىم٤مل: إول:  اؾمتثٜم٤مءات، آؾمتثٜم٤مء

 واعمٕمٜمهك، واطمدة ؿم٤مة ومٞمٝم٤م شمتداظمؾ ومتج٥م ٟم٘مقل: إهن٤م وٓ، ؿم٤مشم٤من ومٗمٞمٝم٤م مح٤مُمتلم ُمثالً  ىمتؾ ومٚمق، يمٗم٤مرة ىمتٚمف رء
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 قمهدم يًهتثٜمك ومٞمهف اًمذي اًمث٤مين إُمر، اعم صمٚم٦م ومٞمٝم٤م دم٥م اإلشمالوم٤متو اإلشمال  سم٤مب ُمـ هذا ىم٤مًمقا: ٕن ذًمؽ ذم

ر ىمد يٙمقنأن  إٓىم٤مل: اًمتداظمؾ:  هر ىمهد يٙمهقن أن ىمقًمهف: إٓ، يمٗمه٤مرة ًمٚمث٤مين ومٕمٚمٞمف إول قمـ يَمٗمَّ  إول قمهـ يمٗمَّ

 يه٠مي أن سمهد ٓ سمهؾ اًمًه٤مسم٘م٦م اًمٙمٗم٤مرة دمزئف أظمرى: ومال ُمّرة اعمحٔمقر ومٕمؾ صمؿ يمّٗمر صمؿ طمٚم٘مف أو ؿمٕمره ىمص يٕمٜمل

 أن سمٞمٜمٝم ، أريد ًمٚمٗمرق واٟمتٌف ُمتِم٤مات٤من ُم٠ًمًمت٤من هٜم٤م قمٜمدي اٟمٔمر، أظمرى يمٗم٤مرة ًمف يٙمقن أن سمد ٓ، صم٤مٟمٞم٦م سمٙمٗم٤مرةٍ 

 يمهرر ىمقًمهف: ُمهـ، ٟمٗمٝمهؿ ًمٙمهل اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمجٛمٚم٦م أرضمع اعم٠ًمًمتلم ر٤مشملم أرضمع أن ىمٌؾ ًمٙمـ، سمٞمٜمٝم  اًمٗمرق شمٕمر 

 ىمقًمهف: ومٙمٗمه٤مرة اجلٛمٚمه٦م هذه ضمقابأن  شمٕمر  أن كأريد، واطمدة ومٙمٗم٤مرة؟ ضمقاا٤م ضمٜمس: أيـ همػم ُمـ حمٔمقراً 

 وإٟمه  اًمّمهٞمد سم٘متهؾ ُمتٕمٚمهؼ واطمهدة ىمقًمهف: ومٙمٗمه٤مرة ًمٞمس، ُم٘متقل ًمٙمؾ يمٗم٤مرةً  ومٞمف وم٢من اًمّمٞمد ىمتؾ همػم، واطمدة

 طمٚمهؼ وىمٌهؾ حمهرم وههق ؿمهٕمره حيٚمهؼ أن أراد ُمرًئ ا أن ًمق ُم٠ًمًم٦م: وهل هٜم٤م قمٜمدٟم٤م، ىمٌٚمٝم٤م اًمتل سم٤مجلٛمٚم٦م ُمتٕمٚمؼ

، ذًمهؽ جيهقز أٟمهف اًمٗم٘مٝمه٤مء قمٜمهد واعمٕمتٛمهد، ظمهال  ومٞمف ٓ؟ أم ذًمؽ جيزئف : هؾاحلٚمؼ ىمٌؾ ؾم٠ميمّٗمرىم٤مل: ؿمٕمره 

 أن أراد ُمهـ، إي ن ذـمف، ُمثؾ قمغم يت٘مدم أن جيقز ٓو ؾمٌٌف قمغم يت٘مدم أن جيقز اًمٗمٕمؾ ي٘مقل: إن ومٞمف وىم٤مقمدةٌ 

 مل يٛمهلم قمـ يمٗم٤مرة دمزئؽ اًمٞمٛملم، وم  قم٘مدت ىمد شمٙمقن أن اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة ذط ٕن جيقز ٓ حيٚمػ أن ىمٌؾ يٙمّٗمر

ّل صغّم  ًم٘مقل ضم٤مز يمّٗمرت حتٜم٨م أن وىمٌؾ طمٚمٗم٧م ًمق ًمٙمـ، حتٚمٗمٝم٤م  قمهغم أطمٚمهػ ٓ إين واهلل»وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ذم وههل اًمهروايتلم اطمهدى ذم (1)شظمهػم ههق اًمهذي وأشمٞم٧م يٛمٞمٜمل قمـ يمٗمرت إٓ ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م وم٠مرى يٛملم

 شم٘مهديؿ جيهقز أٟمهف قمهغم ومهدل (2)شٛمٞمٜمهلي قمهـ ويمٗمرت ظمػم هق اًمذي ومٕمٚم٧م» أظمرى رواي٦م وضم٤مءت اًمّمحٞمح

م أن ًمف جيقز اًمِمخص ٟم٘مقل: إن هٜم٤م احلٜم٨م، ويمذًمؽ قمـ شم٠مظمػمه وجيقز احلٜم٨م قمغم اًمٙمٗم٤مرة  ىمٌهؾ اًمٗمديه٦م ُيَ٘مهدر

ىمه٤مل: احله٩م  ىمٌهؾ أن ُمهـ ُمهرًئ ا أن ومٚمهق، حمرُم٤مً  يٙمقن وهق أن اًمٙمٗم٤مرة سمنمط ي٠مي أن سمنمط اعمحٔمقر ومٕمٚمف

 اعمحٔمهقرات أطمد ومٕمؾ قمغم وقمزُم٧م حمرُم٤مً  يمٜم٧م إذا ًمٙمـ، ٟمقيتٝم٤م وًمق دمزئؽ ٟم٘مقل: ٓ يمٗم٤مرات! مخس ؾم٠ميمّٗمر

 وسمهلم سمٞمٜمٝمه٤م اًمٗمهرق ـمٞم٥م ُمه٤م، ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ىم٤مقمدهت٤م وقمرومٜم٤م ًمٚمحدي٨م اًمٞمٛملم سمٙمٗم٤مرة إحل٤مىم٤مً  ىمٌٚمف شمٙمّٗمر أن ًمؽ ضم٤مز

 اًمهذي اعمحٔمقر وقمـ ومٕمٚمتف اًمذي اعمحٔمقر قمـ اًمتٙمٗمػم هذا وىم٤مل: إن يمّٗمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ حمٔمقراً  أشمك آظمر رضمؾ

 ومٕمهؾ ىمٌهؾ سم٤مًمٗمديه٦م يه٠مي أن ًمٚمِمهخص إومم، جيهقز اًمّمهقرة ٟمٕمٞمهد؟ جيزئف، عم٤مذا ٓ هذا ٟم٘مقل: إن سمف؟ آيؾم

                                                 

 (-3133صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-6621صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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 جيزئهف ٓ اًمتٙمٗمهػم هذا وم٢من يمّٗمر صمؿ حمٔمقراً  ومٕمؾ إذا اًمث٤مٟمٞم٦م: أٟمف واًمّمقرة، قمٚمتف وقمرومٜم٤م، حمرُم٤مً  يم٤من إذا اعمحٔمقر

 هن٤ميه٦م ذم اهلل ؿمه٤مء إن وؾمٜمجٞم٥م ومٞمٝم٤م شم٠مُمٚمقا؟ ث٤مٟمٞم٦مواًم إومم اًمّمقرة سملم اًمٗمرق ُم٤م، يٗمٕمٚمف مل اًمذي اعمحٔمقر قمـ

 -اًمقىم٧م ًمْمٞمؼ اًمدرس

 ومٚمٙمهؾ، ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ قمٜمٝم٤م احلدي٨م وؾمٌؼ، ُمتٕمددة أضمٜم٤مس ُمـ حمٔمقراً  ومٕمؾ وإن: شمٕم٤ممم اهلل رمحفي٘مقل اًمِمٞمخ 

 شمتداظمؾ- ٓ ٕهن٤م يمٗم٤مرة واطمد

 ذم رء ٓ اعمحٔمهقرات وؾمه٤مئر وؾمٝمُقه قمٛمُده يًتقي وىمتؾ اًمّمٞمد واًمقطء واًمت٘مٚمٞمؿ واحلٚمؼىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 يٕمهذر ٓ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: إٟمهف اعم٤ًمئؾ سمٕمض أن اعمِمٝمقرة اًمٙم٤ٌمر اعم٤ًمئؾ ُمـ وهل ضمداً  ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م هذه، ؾمٝمقه

 وههذا إشمال  اًمّمٞمد ىمتؾ ٕن ومقاوح اًمّمٞمد ىمتؾ أُم٤م، اًمّمٞمد وىمتؾ واًمقطء واًمت٘مٚمٞمؿ احلٚمؼ وهل سم٤مًمًٝمق ومٞمٝم٤م

 سمح٘مقق شمٙمقن اًمتل اإلشمالوم٤مت يم٤ًمئر وقمٛمده ؾمٝمقه ومٞمًتقيسم٤مًمًٝمق:  ومٞمف يٕمذر اإلشمال ، ومال ُمٕمٜمك ذم واوح

إول: ىمه٤مًمقا:  ُمٕمٜمٞملم، اعمٕمٜمهك إمم ٟمٔمروا وم٢مهنؿ واًمت٘مٚمٞمؿ احلٚمؼ وأُم٤م، واًمًٝمق اًمٕمٛمد ومٞمٝم٤م يًتقي وم٢مٟمف أدُمٞملم

 فمٗمهره وىمٚمهؿ ىمٓمهع أو ضمًهده ُمهـ ؿمٞمة٤مً  أشمٚمػ ؿمٕمراً  ىمص أٟمف إشمال  يمقٟمف ُمٕمٜمك وضمٝم٦م، اإلشمال  ُمٕمٜمك ومٞمف إن

 واًمٔمٗمهر اًمِمهٕمر اًمثه٤مين: ىمه٤مًمقا: إن إُمهر، سم٤مًمًٝمق ومٞمف يٕمذر مل ًمذًمؽ، واإلشمال  ُمٕمٜمك ومٞمف ومٞمٙمقن إشمال  ومٗمٞمف

 اًمٖم٤مًمه٥م ومٗمهل , ُمٕمف واًمٜم٤مس طم٤مج هق حمرم ـمًٌٕم٤م هق فم٤مهر – اًمٔم٤مهر ٕن سم٤مًمًٝمق ومٞمف يٕمذر ومال فم٤مهران أُمران

 ٕن، إول دون اًمهديـ شم٘مهل اًمِمهٞمخ سمهف قمٚمهؾ اًمتٕمٚمٞمهؾ وههذا، فم٤مهر أُمر ٕٟمف يٜمًك ٓ اًمٔم٤مهر إُمر هذا أن

 ههق قمٚمؾ سمف رؿ وإٓ ُي٘مٌؾ اًمتٕمٚمٞمؾ اًمث٤مين ىمد إن ي٘مقل ًمٙمـ إشمالوم٤مً  ًمٞم٧ًم أهن٤م ىمْمٞم٦م ذم يتقؾمع اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ

 سملم اعمِم٤مريم٦م أومٕم٤مل ُمـ ىم٤مًمقا: ٕٟمف اًم٤ًمسم٘ملم ًمٚمًٌٌلم سم٤مًمًٝمق ومٞمف يٕمذر ٓ ىم٤مًمقا: إٟمف أيْم٤مً  واًمقطء، آظمر رأي ًمف

 ٟمٕمٚمهؿ أٟمٜمه٤م وظم٤مص٦م، ذايمراً  وأظمر ٟم٤مؾمٞم٤مً  أطمدمه٤م يم٤من ُمٕم٤ًم: ومرسم  آصمٜم٤من يٜمًك أن اًمّمٕم٥م وُمـ، واُمرأشمف رضمؾ

 اًمتٚمٌٞمه٦م ومٞمًهٛمع يٚمٌهقن طمجهٞم٩م ُمهع يٙمهقن اعمحهرم ىم٤مًمقا: ٕن، همػمه ُمـ أىمؾ اعمحرم ٟمًٞم٤من درضم٦م، اعمحرم أن

 طمهؼ ذم اًمٜمًهٞم٤من ُمهـ أىمؾ طم٘مف ذم اًمٜمًٞم٤من ىم٤مًمقا: إن وًمذًمؽ اإلطمرام ًمٌس قمٚمٞمف اًمذي اًمٚمٌس، اًمتٝمٚمٞمؾ ويًٛمع

 سمٓمريهؼ أو ؿمهٌٝم٦م ومٞمف سمٓمريؼ اُمرأة وـمئ ُمـ وم٢من ًمذًمؽ، إشمال  ُمٕمٜمك ومٞمف اًمقطء اًمث٤مين: ىم٤مًمقا: ٕن إُمر، همػمه

 ومحٞمٜمةهذٍ  اإلشمهال  ُمٕمٜمهك ومٞمهف أن قمهغم ُمثٚمٝم٤م: ومهدل ُمٝمر هق؟ اًمتٕمقيض هق ُم٤مو اًمتٕمقيض قمٚمٞمف جي٥م وم٢مٟمف حمرم

 يٕمٜمهل، ُمٕمهدوُم٤مً  اعمقضمقد جيٕمؾ أٟمف اًمًٝمق ذم إصؾ أن سم٤مُٕمس ًمٙمؿ ذيمرت أٟم٤م ـمٌٕم٤مً ، سم٤مإلشمال  ُمٚمحً٘م٤م يٙمقن
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 ومٞمف يًٝمق أٟمف اعمرء قمغم يٌٕمد وُم٤م سم٤مإلشمال  يتٕمٚمؼ ُمقاوع: ُم٤م ُمٜمٝم٤م اؾمتثٜمل ًمٙمٜمف، شمٗمٕمٚمٝم٤م مل يم٠مٟمؽ اعمٜمٝمٞم٤مت جيٕمؾ

 -سم٤مًمًٝمق ومٞمف يٕمذر ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم وخيٓمئ: وم٢مٟمف

 وًمهٌس ُمهّس  وُمهـ اعمخٞمط ًمٌس أو ُمثالً  اًمٓمٞم٥م ُمثؾ، ؾمٝمقه ذم رء ٓ اعمحٔمقرات : وؾم٤مئري٘مقل اًمِمٞمخ

 قمٚمٞمف- رء ومال رأؾمف همٓمكأو  ظمًٗم٤م ًمٌس أو خمٞمًٓم٤م

 احلرم ذم يم٤من ؿمخّم٤من: ُمـ احلرم سمٛم٤ًميملم اعمراد، احلرم عم٤ًميملم ومٝمق إـمٕم٤ممأو  هدي اًمِمٞمخ: ويمؾ ي٘مقل

 يمه٤من م ُمـًإذا اعمراد سمٛم٤ًميملم احلر، قمٚمٞمٝم٤م وارًدا يم٤منأو  ا٤م يم٤من إًذا ُمـ، قمٚمٞمٝم٤م ُم٤مًرا يم٤من أو أهٚمٝم٤م ُمـ يم٤من ؾمقاء

 ذم يهذسمح أن جيه٥م أٟمف احلرم: يٕمٜمل عم٤ًميملم وقمٛمرة، وىمقًمف يمح٩م ُمروًرا وًمق ا٤م وارًدا أو ُمًتقـمٜم٤ًمأو  ُم٘مٞمً   ا٤م

 جمٛمهع ُمهـ ًمٗمتهقى صدرت ويمذًمؽ، احلرم ذم سمف شمٕمذر إذا إٓ ٟم٘مٚمف جيقز وٓ احلرم وم٘مراء قمغم يقزع وأن احلرم

 ُمِمهك وههذا، خل٤مرضمهف ٟم٘مٚمهف ىم٤مًمقا: جيهقز وم٢مهنؿ ُمٙم٦م ذم طملوإو٤م اردي حلقم ذم اًمٜم٤مس يٜمتٗمع مل طمٞمٜم  اًمٗم٘مف

 ومؽمة ـمقيٚم٦م سمحٛمد اهلل- قمٚمٞمف

 وومديه٦م اًمٚمهٌس يمٗمديه٦م ا٤م يٚمحؼ ُم٤م ويمذًمؽ، اًمرأس طمٚمؼ ومدي٦م إذى سمٗمدي٦م واعمراد، إذى ومدي٦م إٓىم٤مل: 

 احلرم- ظم٤مرج حمٔمقر يمؾ ومٕمؾ ويمذًمؽ اًمٓمٞم٥م ُمّس 

هّل صهغّم  وُٕمر قمّز وضمّؾ  اهلل يمت٤مب ًمٔم٤مهر، ومٞمف طمٚمؼ اًمذي اعمقوع ذم يٗمرىمٝم٤م إذى ومدي٦م إٓىم٤مل:   اهلل اًمٜمٌَّ

 وههؿ، اًمٚمهٌس أو ُمس اًمٓمٞمه٥م ومدي٦م ُمٕمٜم٤مه٤م وذم إذى ومدي٦م اًمٗمدي٦م إًذا اعمًتثٜمك ُمـ، سمذًمؽ ًمٙمٕم٥موؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف

 اًمثه٤مين: ُمهـ إُمهر، إول إُمر هذا، أذى ومدي٦م شمًٛمك يمٚمٝم٤م اًمٚمٌسو اًمٓمٞم٥م وُمس احلٚمؼ ويًٛمقن يتجقزون

 ومٞمف- اعمحٔمقر ومٕمؾ اًمذي اعمٙم٤من ذم يذسمح وم٢مٟمف احلرم ظم٤مرج حمٔمقًرا ومٕمؾ

 ُمٕمٜم٤م- ؾمٌؼ يم  ُمقوٕمف ذم اعمحٍم يٜمحره وهديىم٤مل: 

 أن ومٞمهف يِمهؽمط إومم ًمٚمثالصمه٦م يِمهؽمط وإٟم ، ُمٙم٤من ًمف يِمؽمط ٓ، ُمٙم٤من يمؾ ذم ومٞمجزئف اًمّمٞم٤مم وأُم٤مىم٤مل: 

 وم٘مط- حمرًُم٤م يٙمقن

: اعمتٛمتهع م؟أيه٤م قمنمهة صٞم٤مم قمٚمٞمف جي٥م اًمذي ُمـ، ُم٠ًمًم٦م قمٜمدي هٜم٤م ًٓ  اًمتٛمتهع دم جيهدا مل إذا واًم٘مه٤مرن أو

 – اًمث٤مًمه٨م إُمهر، أيه٤مم قمنمة سمدر٤م يّمقم وم٢مٟمف جيد مل إذا اعمحٍم اعمّمٜمػ: اعمحٍم: وم٢من ذيمره اًمث٤مين، واًم٘مران

، أيه٤مم قمنمة صٞم٤مم يٜمت٘مؾ ُمـ اًمٌدٟم٦م إمم وم٢مٟمف ,أيًْم٤م هق ُمـ ُمٗمًدات احل٩م  –جيد سمدٟم٦م  مل إذا ,ذيمرشمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ 
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 اًمهذي اخله٤مُمس إُمر، أي٤مم قمنمة صٞم٤مم وهق ًمٚمٌدل يٜمت٘مؾ واًمٕمٛمرة: وم٢مٟمف احل٩م وم٤مشمف ُمـ، اًمراسمع: اًمٗمقات إُمر

٤ًٌم شمرك اًمث٤مين: ُمـ اعمقوع حمٚمفو إول ذم اعمقوع اعمّمٜمػ ىمٚمٜم٤م ذيمره  إُمهقر هذه يمؾ، احل٩م واضم٤ٌمت ُمـ واضم

 ذم أيه٤مم صمالصمه٦م صٞم٤مم جي٥م ُمٜمٝم٤م رء ًمٞمس، ومرىًم٤م ومٞمٝم٤م ًمٙمـ، إصؾ قمـ قمجز عمـ أي٤مم قمنمة صٞم٤مم ومٞمٝم٤م اخلٛم٦ًم

 ههذا شمٕمهر  أن جي٥م وم٘مط، ؿم٤مء ُمقوع أي ذم أي٤مم قمنمة وم٢مهن٤م قمداه٤م وُم٤م وم٘مط واًم٘مران اًمتٛمتع هدي إٓ احل٩م

 اًمٙمٗم٤مرات- هذه سملم اًمٗمرق

 باب دخىل مكة

 دظمقره٤م يٙمهقن ويمٞمهػ ُمٙم٦م دظمقل قمـ اًمِمٞمخ يتٙمٚمؿ سمدأ، ُمٙم٦م دظمؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مب اعمّمٜمػ ي٘مقل

 أول إومٕم٤مل: وم٢من أول ذيمر سم٤مب ُمـ ُمٙم٦م دظمقل سم٤ٌمب اًم٤ٌمب هذا يًٛمقن واًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٛمرة أداء يٙمقن ويمٞمػ

 أٟمهف اعمًهتح٤ٌمت ُمهـ اعمهرء يٗمٕمٚمف رء وم٠مول، اإلطمرام قمـ اًمدظمقل: ومتٙمٚمٛمقا هق اإلطمرام سمٕمد اعمٜم٤مؾمؽ أومٕم٤مل

 ههذا وًمهٞمس وم٘مط ومٕم٤ملإ سم٠مول اًم٤ٌمب هذا ومًٛمقا، سمٕمده ي٠مي وُم٤م ُمٙم٦م دظمقل ومٚمذًمؽ ؾمٛمقه سم٤مب، ُمٙم٦م يدظمؾ

 سمٌه٤مب اًمّّمهالة ذم ذيمرٟمه٤م ُم٤م ُمثؾ، واًمٕمٛمرة يم٤مُمٚم٦م احل٩م سمٙمؾ أومٕم٤مل ظم٤مص هق وإٟم  ُمٙم٦م سمدظمقل ظم٤مص اًم٤ٌمب

 ذم احله٤مج يٗمٕمٚمٝمه٤م اًمتهل إومٕمه٤مل أول ٕهن٤م ُمٙم٦م دظمقل سم٤مب ىم٤مًمقا وإٟم  احل٩م ىم٤مًمقا: صٗم٦م ُم٤م هٜم٤م، اًمّّمالة صٗم٦م

 اإلطمرام- سمٕمد ٟمًٙمف

ٜم٦َّم، أقماله٤م ُمـ ُمٙم٦م يدظمؾ أن ي٘مقل: يًتح٥م ًُّ  ومٕمهؾ يمه  أقمالهه٤م ُمـ يدظمٚمٝم٤م أن ُمٙم٦م دظمؾ إذا اعمرءأن  اًم

ّل صغّم  ّل صغّم وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ضمه٤مء ُمهـ ، ُمٙمه٦م أقمهغم ُمهـ ىمّمهد اًمهدظمقلوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل ىمّمًدا: وم٢من اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  أن , اًمّمحٞمحلم احلدي٨م ذم – دظمٚمٝم٤م أٟمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م ، (1)قمالهه٤مأ ُمهـ دظمٚمٝمه٤موؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم أن  إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مء  شمثهػم شمروه٤م مل إن ظمٞمٚمٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م طم٤ًمن؟ىم٤مل ُم٤مذا »ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم أن  قمغم ذًمؽ ومدل (2)شيمداء ُمققمده٤م اًمٜم٘مع  ويمهداء، يمهداء ُمهـ ُمٙم٦م يدظمؾ أن ىمّمدوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 أن أراد ُمهـ أن وًمهذًمؽ، يمداء هل هذه احلجقن، جقنسم٤محل اعمًٛمك اعمقوع هل أن ويمداء، ُمٙم٦م أقمغم هل

 ـمريهؼ قمـ هل أن، سم٤محلجقن ؾمٞمٛمر وم٢مٟمف احلرام اهلل ًمٌٞم٧م يذه٥م أن يريد اًمًٞمؾ ـمريؼ ُمـ وضم٤مء ُمٙم٦م يدظمؾ

                                                 

 -(1576( صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

 ( سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م-2499صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)
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ٕن  أن يٚمػ ي٤ًمًرا وم٢مٟمف اعمقوع هذا ُمـ يدظمٚمٝم٤م أن أراد وم٢من اعمديٜم٦م ـمريؼ ُمـ ضم٤مء ُمـ ُمقضمقدة، وأُم٤م اًمًٞمؾ

 ـمريهؼ ُمهـ اعمٜم٤مزل ىمرن ـمريؼ ُمـ ضم٤مء ُمـ هق احلجقن قمغم ُم٤ٌمذة يٛمر اًمذي، احلجقن ر قمغماخلط أن ٓ يٛم

ـّ وٓ يٛمر حمرم ٕن وادي حمرم وادي ـمريؼ ُمـ ٓ اًمًٞمؾ  قمهغم يٛمر قمغم اًمٕمزيزي٦م وُمـ اًمٕمزيزي٦م قمغم حمٌس اجل

ٜم٦َّم ًمٗمٕمؾ وىمٚمٜم٤م، سم٤مًمٗمتح احلَجقن اؾمٛمٝم٤م أن يمداء، يمداء ًُّ ّل صغّم  إن اًم  اومٕم٤مل ٕن، أصاًل  ر٤موؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم   ىمّمد- همػم ُمـ يٙمقن وسمٕمْمٝم٤م ُم٘مّمقدة سمٕمْمٝم٤م شمٙمقنوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ذم صم٤مسمه٧م اههذ ؿمهٞم٦ٌم سمٜمهل سمه٤مب ُمهـ اعمًهجد دظمهقل، ؿمهٞم٦ٌم سمٜمل سم٤مب ُمـ اعمًجد اًمِمٞمخ: ويدظمؾ ي٘مقل

وؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل ٌهّل صهغّم اًمٜمَّ  أن قمٌه٤مس اسمـ طمدي٨م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل قمٜمد وضم٤مء، (1)ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم

ّل ُمٙم٦م دظمؾ  ههذه ؿمؽ: ًمٙمـ ٓؾُمٜم٦َّم  هق ؿمٞم٦ٌم سم٤مًمدظمقل سمٜمل سم٤مب ختّمٞمص أن ، واحل٘مٞم٘م٦م(2)اًم٤ٌمب هذا ُمـ اًمٜمٌَّ

ٜم٦َّم ًُّ  أن، احلهرم ًمهدظمقل حمهؾ هٜم٤مك ويم٤من سم٤مب هٜم٤مك يم٤من طمٞمٜم  يم٤من اًمدظمقل هذا ٕن زُم٤مٟمٜم٤م ذم حمٚمٝم٤م وم٤مت اًم

٤ًٌم أن اعمٓم٤م ، حمٚمف داظمؾ ٞم٦ٌم ُمقضمقدؿم سمٜمل سم٤مب، احلرم داظمؾ اعمًٕمك أصٌح  ظمٚمهػ ضمٝم٦م ُمـ ىمري٥م هق شم٘مري

ٜم٦َّم ومٜم٘مقل: إن، أزيؾ صمؿ ُمقضمقد يم٤من ومؽمة ويم٤من ىمٌؾ سمٞمًػم اعمٚمتزم ًُّ  ُمهـ اعمًهجد أن شمدظمؾ وم٢مٟمؽ وم٤مشم٧م هٜم٤م اًم

أٟمٜمه٤م  إىمهرب وًمهذًمؽ، اعمًجد داظمؾ أن: أصٌح زال وم٘مد ؿمٞم٦ٌم سم٤مب سمٜمل اًم٤ٌمب هذا وأُم٤م، ؿمة٧م ُمقوع أي

الم سم٤مب يًٛمك اًمذي ًمف اعم٘م٤مسمؾ ًمٚم٤ٌمب ٟمٜمٔمر ٓ : اٟمٜم٤مٟم٘مقل ًّ الم سم٤مب ُمقازاة ٕن، ًمف ٟمٜمٔمر ُم٤م، اًم ًّ ، دىمٞم٘مه٦م همػم اًم

,وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿمه٤مء اهلل  –ُمقازي٦م، وًمذًمؽ ٟمحـ ٟم٘مقل  يمٚمٝمؿ اعمج٤مٟم٦ٌم شم٘مقل إسمقاب شم٠مي سمٕمنمةأن  شمًتٓمٞمع

 طمه٤مذى ىمد أٟمف اعمرء شمّمح قمغم يمٌػمة ؾمٕم٦م ٤مكهٜم وم٢من ذًمؽ قمغم سمالزُم٦م، وسمٜم٤مء احلجر إؾمقد ًمٞم٧ًم ُم٤ًمُمت٦م : إن

                                                 

أن رؾمهقل اهلل )طمهدي٨م: : )(464. 2اًمتٚمخٞمص احلٌهػم ط ىمرـمٌه٦م )مل أقمثر قمٚمٞمف ذم اًمّمحٞمحلم، وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ( 1)

 اهلل قمٚمٞمهف دظمؾ رؾمقل اهلل صغّم )ٓمؼماين ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر: اًم رواه -(ؿ دظمؾ اعمًجد ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم 

ؿ، ودظمٚمٜم٤م ُمٕمف ُمـ سم٤مب سمٜمل قمٌد ُمٜم٤م ، وهق اًمذي يًٛمٞمف اًمٜم٤مس سم٤مب سمٜمل ؿمهٞم٦ٌم، وظمرضمٜمه٤م ُمٕمهف إمم اعمديٜمه٦م ُمهـ سمه٤مب وؾمٚمّ 

ضمري٩م قمـ قمٓم٤مء ، وذم إؾمٜم٤مده قمٌد اهلل سمـ ٟم٤مومع، وومٞمف وٕمػ، وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل: رويٜم٤مه قمـ اسمـ (احلزورة، وهق ُمـ سم٤مب احلٜم٤مـملم

(- واٟمٔمهر ؿ ُمـ سم٤مب سمٜمل ؿمٞم٦ٌم ُمـ سم٤مب خمزوم إمم اًمّمٗم٤م اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ صغّم  ٌّل يدظمؾ اعمحرم ُمـ طمٞم٨م ؿم٤مء، ودظمؾ اًمٜمَّ )ىم٤مل: 

 احل٤مؿمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م-

 (-19.8( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف، وصححف اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم اعمجٛمقع )9298صحٞمح- اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )( 2)
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 اًم٘مهقم أٟمهف شمنمهيػ هه١مٓء ؿمهٞم٦ٌم سمٜمهل سمه٤مب ُمهـ وم٤معم٘مّمهقد، ؿمهٞم٦ٌم سمٜمهل سم٤مب ذم ٟم٘مقل وُمثٚمف، إؾمقد احل٩م

 ًمٗمٕمٚمهف ٓ ؿمهؽؾُمهٜم٦َّم  ُمٜمهف اًمهدظمقل أن إىمرب هق اًم٤ٌمب، وهذا هذا قمٜمد جمٛمٕمٝمؿ وختّمٞمّمٝمؿ، وًمذًمؽ يم٤من

ّل صغّم  ٜم٦َّم وم٤مت ٤موًمٙمٜمٜم، ًمفوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ًُّ ٜم٦َّمأن  قمٜمدٟم٤م واًم٘م٤مقمدة، حمٚمٝم٤م ٟم٘مقل: إن هذه اًم ًُّ  حمٚمٝم٤م وم٤مت إذا اًم

 سمٖمػمه- وٓ سم٘مْم٤مء ٓ سمٌدل ر٤م ي١مشمك ٓ وم٢مٟمف

 اهلل ريض قمٌه٤مس اسمـ وطمدي٨م صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ، صم٧ٌم ذًمؽ ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر اهلل سمرؾمقل ي٘مقل: اىمتداء

 قمٜمٝمؿ-

 رأى ومه٢مذاىمه٤مل:  ,اًمٙمٕم٦ٌم  ًمٚمٌٞم٧م واعمراد , اًمٌٞم٧م ومػمى ُمٙم٦م إمم اعمرء يدظمؾ ُم٤م أول، اًمٌٞم٧م رأى وم٢مذاىم٤مل: 

ًٓ  أن رواشمهف ًمٌٕمض ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف ٕن ُم٘م٤مل إؾمٜم٤مده وذم اًمٌٞمٝم٘مل عم٤م قمٜمد هٙمذا سمٞمديف أؿم٤مر، يديف رومع اًمٌٞم٧م ُمٙمحهق

ّل  روى هالم اًمّّمهالة قمٚمٞمهف يديهف رومع اًمٌٞم٧م رأى إذا يم٤من أٟمفوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل صغّم  ُمرومققًم٤م ًمٚمٜمٌَّ ًّ ، (1)ويمهؼم واًم

 اًمٗم٘مٝمه٤مء يمثهػًما ُمهـأن  إٓ وهٕمٗمف ُمهع إصمهر وههذا، اعمقوهع هذا ذم اًمٞمديـ رومع يًتح٥م أٟمف قمغم ذًمؽ ومدل

 سم٤مٓؾمهتح٤ٌمب ي٘مه٤مل ىمد ُمٓمٚمً٘م٤م، وًمٙمـ ممٜمقع سم٠مٟمف ٟمجزم ُمٓمٚمً٘م٤م وٓؾُمٜم٦َّم  ٟم٘مقل: إٟمف ٓ وًمذًمؽ، سمف أظمذ اعمت٘مدُملم

ٜم٦َّم أو اًمٜمدب وسملم آؾمتح٤ٌمب سملم اًمٗمرق قمغم سمٜم٤مءً  ًم٤ٌمب هذا ذم ًُّ  ؾمٌٌٝم٤م- أو اعمّمدر قمغم سمٜم٤مء اًم

 اًمٌٞمٝم٘مل- ُمرؾماًل قمٜمد ُمٙمحقل طمدي٨م دًمٞمٚمف اًمتٙمٌػم أن قمرومٜم٤م، اهلل ويمؼم يديف اًمِمٞمخ: رومع ي٘مقل

 ٟم٘مٚمٝمه٤م يمه  اًمٙمته٤مب رذا اًمٜمًخ سمٕمض ذم ضم٤مء، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ي٘مقل: ٓ يٕمٜمل، وهٚمٚمفىم٤مل: 

 ,ًمٙمته٥م اعمرداوي ومٞمف ُمٞمزة أٟمهف يمه٤من رمحهف اهلل ٟمه٤مفمًرا ي، ـمًٌٕم٤مقمالء اًمديـ اعمرداو اًم٘م٤ميض إٟمّم٤م  ص٤مطم٥م

 ومروىمه٤مت يهذيمر اإلٟمّم٤م  ذم ومٝمق وًمذًمؽ، اًمٙمت٥م سمٕمض ُمـ ٟمٗمٞم٦ًم ٟمًخ قمٜمده ويم٤مٟم٧م , اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٛمري٦م ٟم٤مفمر

 ذم واًمًه٥ٌم، اعمقضمهقدة اخلٓمٞمه٦م اًمٜمًخ ُمـ يمثػم ذم شمقضمد ٓ اًمٙمت٥م ُمـ همػمه٤م وذم وذم اًمٕمٛمدة ًمٚمٛم٘مٜمع ًمٚمٜمًخ

 يٙمهقن طمٞمهٜم  اًمٕمٚمه ء يمثػم ُمـ , ىمٚمٞمال ٟمخرج قمـ اًمٗم٘مف ,وهٜم٤م وم٤مئدة ، عمٙمت٦ٌم ٟم٤مفمًرا قمٚمٞمف اهلل رمح٦م أٟمف يم٤من ذًمؽ

 ىمٚمٜمه٤م يمه  وُمهٜمٝمؿ، وشم٠مًمٞمٗمهف شمّمهٜمٞمٗمف يمثهػًما ذم ٟمٗمٕمه٤م سمهف وضمهّؾ  قمزّ  اهلل ومٞمٜمٗمع ًمٚمٙمت٥م ُمالزًُم٤م يٙمقن عمٙمت٦ٌم ٟم٤مفمًرا

 أُمٞمٜمه٤م رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم يمه٤من عمٕمٚمٛمهلا اًمهرمحـ قمٌد واًمِمٞمخ، يمذًمؽ يم٤من أيًْم٤م أن اًمزريمٌم ٟم٘مؾ وىمد، ويااعمرد

 ُمراضمٕمتٝمه٤م وذم يمته٥م سمهلم قمٛمٚمهف يٙمهقن اعمهرء ومٙمهقن، اًمٕمٔمٞمٛمه٦م اعم١مًمٗمه٤مت ههذه أًمػ ذم ُمٙم٦م، وًمذًمؽ عمٙمت٦ٌم

                                                 

 ( وهق ُمرؾمؾ-1699ـ اًمّمٖمرى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )اًمًٜم( 1)
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 ذم قم٘مٌه٦م طمهدي٨م ذم سم٤مًمًالؾمهؾ يمه  ضمه٤مء ًمٚمجٜمه٦م ي٘مه٤مدون أىمقاًُمه٤م وم٢من وًمذًمؽضمًدا،  قمٔمٞمٛم٦م وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ٟمٕمٛم٦م

 ذًمؽ- سمٕمد ىمراءهت٤م وذم ضمٚمٌٝم٤م شمٗمّمٞمٚمٝم٤م وذم ذم ُماًل قم٤م اًمٙمت٥م سملم يٙمقن اًمذي ه١مٓء ، ُمـ(1)اًمّمحٞمح

 سمهـ ؾمهٕمٞمد قمهـ وضمه٤مء (2)قمٜمهف اهلل ريض قمٛمهر قمـ روي عم٤م يدقمق وم٢مٟمف اًمٌٞم٧م دظمؾ إذا أٟمف ىم٤مل: ودقم٤م، أي

 اًمٌٞمه٧م ههذا زد ي٘مهقل: اًمٚمٝمهؿ اعمهرء أن اًمهدقم٤مء دقم٤م، وُمهـ ومرآه اًمٌٞم٧م دظمؾ إذا اعمرء أن وهق إصح اعمًٞم٥م

الم أٟم٧م اًمٚمٝمؿ، ووشمنميًٗم٤م شمٕمٔمٞمً   ًّ الم وُمٜمؽ اًم ًّ الم رسمٜم٤م ومحٞمٜم٤م اًم ًّ  قمهـ وردت إدقمٞم٦م اًمتهل ُمـ وهٙمذا، سم٤مًم

 قمٜمٝم - اهلل ريض وقمٛمر ؾمٕمٞمد

 ٟمريهد ُمًه٠مًم٦م هذه، ُمٗمرًدا أو ىم٤مرًٟم٤م يم٤من إن اًم٘مدوم سمٓمقا  أو ُمٕمتٛمًرا يم٤من إن اًمٕمٛمرة سمٓمقا  يٌتدأ ىم٤مل: صمؿ

أن  ىم٤مقمهدة ٟم٘مهقل: قمٜمهدٟم٤م ٟمحـ، يمٚمٝم٤م اًمثالصم٦م ٟم٤ًمكٕا ومٝمؿ ذم ُمٗمٞمدة اعم٠ًمًم٦م هذه ُمٕمروم٦م ٕن ىمٚمٞماًل  ُمٕمٝم٤م ٟم٘مػأن 

 اًمٕمٌه٤مدات ههذه ُمهـ، +شمتهداظمؾ همػمهه٤م وُمـ احلدود وُمـ اًمٙمٗم٤مرات وُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ شمتداظمؾ أؿمٞم٤مء هٜم٤مك

ىمه٤مل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾّمهٚمؿ:  وًمهذًمؽ، سمٕمهض ذم سمٕمْمٝم٤م يتداظمؾ احل٩م أومٕم٤مل وم٢من: احل٩م أومٕم٤مل شمتداظمؾ اًمتل

 ُمٙمه٦م إمم يه٠مي اًمهذي ُمٕمٜمه٤م هٜمه٤م ٟمٜمٔمهر، احل٩م ذم دظمٚم٧م يم٤مُمٚم٦م اًمٕمٛمرة أومٕم٤مل ، وم٢من(3)شاحل٩م ذم اًمٕمٛمرة دظمٚم٧م»

 ـمهقا  وههق قمٛمرشمف ـمقا  هق يٓمقومف اًمذي اًمٓمقا  هذا وم٢من ُمتٛمتًٕم٤م يم٤من ومٜم٘مقل: إن سم٤مًمٓمقا  اًمٌٞم٧م وي٘مّمد

هٜم٦َّمؾُمهٜم٦َّم  ُمهع ًمٕمٛمرشمهف ريمـ اًم٘مدوم: ومتداظمؾ ـمقا  قمـ ومٞمجزئف ؾُمٜم٦َّم وهق ـمقا  ىمدوم ـمقا  وهقؾُمٜم٦َّم  ًُّ  واًم

 أُمه٤م، إول إُمر هذا، سمٕمده وم  اًمٕم٤مذ اًمٞمقم سمٕمد ذًمؽ ذم يٙمقنأن  جي٥م وم٢مٟمف احل٩م ـمقا  أُم٤م، اًم٘مدوم قا ـم

 اًم٘مه٤مرن ـمًٌٕمه٤م، وم٘مهط ىمهدوم ـمهقا  هق هذا ـمقاومف وم٢من ُمٗمرًدا أو ىم٤مرًٟم٤م يٙمقن أن إُم٤م اًمٌٞم٧م دظمؾ اًمذي يم٤من ًمق

٤ًٌم هق اًمذي ي اًمٕمٛمرة ـمقا  احل٩م ُمع ـمقا  ٟم٘مقل: دظمؾ  يٙمهقن واًمهذي وقمٛمرة ٙمقن طمًج٤موم٤مًمذي يٙمقن واضم

 ُمـ ي٘مهقل: جيهقز اًمٕمٚمؿ أهؾ ـمًٌٕم٤م ُمـ، ًمفؾُمٜم٦َّم  ومٞمٙمقن وم٘مط ىمدوم ـمقا  يٙمقن اًمٓمقا  هٜم٤م، اًمٕم٤مذ اًمٞمقم سمٕمد

 ـمهقا  ههق إٟمه  أٟمهف ,يٕمٜمل صحٞمح اعمذه٥م  – اعمذه٥م قمٚمٞمف اًمذي اًمّمحٞمح ًمٙمـ، قمٛمرة ـمقا  يٜمقيف أن ًمف

 ههذا اًمٓمقا  ٕن قمٛمرة! حتٚمٞمؼ اًمتحٚمٞمؼ هذا ٟم٘مقل: إن  وم رأؾمف طمٚمؼ صمؿ ؾمٕمك صمؿ ـم٤م  أٟمف ًمق وًمذًمؽ، ىمدوم

                                                 

 -قمـ أيب هريرة ُمرومققًم٤م (3919( صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

 (-29(- ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌمين )ص9216صحٞمح- اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )( 2)

 ( سمٜمحقه-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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وم٤مٟمتٌهف ، اًم٘مهران سمهف ٟمهقى ٕٟمف ُمت٠مظمًرا يٙمقن أن جي٥م اًمٕمٛمرة ـمقا ، قمٛمرة ـمقا  وًمٞمس ىمدوم ـمقا  هق إٟم 

 صمهؿ وؾمهٕمك ومٓمه٤م  ىم٤مرًٟم٤م يم٤من ُمـ أن سم٤مًمًٝمٚم٦م، ومػمون ًمٞم٧ًمضمًدا  يمثػمة أطمٙم٤مًُم٤م قمٚمٞمٝم٤م يٜمٌٜمل اًمٜمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م ىمْمٞم٦م

ٜم٦َّم ـمقا  هذا ـمقاومف ٕن ُمتٛمتٕم٤مً  أصٌح ٟم٘مقل: إٟمف وٓ اًمٗمدي٦م قمٚمٞمف ومٞمج٥م طمٚمؼ  وًمهٞمس ىمهدوم ـمهقا  وهق ؾمُّ

 يمٞمهػ اهلل ؿمه٤مء إن ومًهٞم٠مي احله٩م ـمهقا  ومتتداظمال، وأُمه٤م سم٤مًمٓمقا  شمتٕمٚمؼ هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م هٜم٤م ذم إذاً ، قمٛمرة ـمقا 

 سم٤مًمًٕمل- شمتداظمؾ

 ىم٤مرًٟم٤م- أو ُمٗمرداً  ىم٤مل: إن يم٤من

هّل صهغّم  أن أُمٞم٦م سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ اًمؽمُمذي قمٜمد صم٧ٌم عم٤مٜم٦َّم ؾُم  آوٓم٤ٌمع أوًٓ ، سمردائف ىم٤مل: ويْمٓمٌع  اًمٜمٌَّ

 إينه ُمٜمٙمٌهف قمغم ُمٜمٙمٌٞمف قمغم اًمذي اًمرداء جيٕمؾ أن هق آوٓم٤ٌمع وُمٕمٜمك، (1)ُمْمٓمٌٕم٤مً  ـم٤م وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل

 يًهٛمك وههذا، ارٞمةه٦م ههذه قمهغم إينه ُمٜمٙمٌف قمغم أظمر ـمرومف جيٕمؾ صمؿ اًمٞمٛمٜمك يده حت٧م ـمرومف وجيٕمؾ وم٘مط

 ٓ واًمًهٕمل يم٤مًمّّمهالة اًمٓمهقا  سمٕمهد ُمه٤م وم٢من، قمداه ُم٤م دون وم٘مط اًمٓمقا  ذمؾُمٜم٦َّم  آوٓم٤ٌمع وهذا، ٓم٤ٌمقًم٤ماو

هّل صهغّم  قمهـ ضمه٤مء وم٘مهد، اًمّّمالة ذم آوٓم٤ٌمع ُمٙمروه إٟمف سمؾ آوٓم٤ٌمع ومٞمف يًتح٥م  ذموؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 ؾمهالم: إن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ قمٌٞمد أسمقىم٤مل وىمد  وهمػمه يم٠ممحد إئٛم٦م ومن وىمد (2)اًمّم ء اؿمت ل قمـ هنك أٟمف اًمّمحٞمح

 يٚمتحهػ أن ههق اًمّمه ء ي٘مقًمهقن: اؿمهت ل اًمٚمٖم٦م أهؾ وم٢من اًمٚمٖم٦م أهؾ ُمـ احلدي٨م هذا سمتٗمًػم أقمٚمؿ اًمٗم٘مف أهؾ

 آوهٓم٤ٌمع: ومهدل هق إٟم  اًمّّمالة ذم قمٜمف اعمٜمٝمل اًمّم ء سم٤مؿمت ل ي٘مقًمقن: إن اعمراد اًمٗم٘مف أهؾ إن وًمٙمـ سم٤مًمثقب

 اًمٚمٖمه٦م قمٚمه ء يم٤من وإن وهمػمه أمحد وُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ومنه اًمذي وهذا ُمٙمروه ةاًمّّمال ذم آوٓم٤ٌمع أن قمغم ذًمؽ

 آوهٓم٤ٌمع قمرومٜمه٤م ؿمهؽ، إذاً  وٓوؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل صغّم  اهلل رؾمقل سمٙمالم أقمٚمؿ ًمٙمٜمٝمؿ اًمتٗمًػم هذا يٕمرومقن ٓ

 يٙمقن- وُمتك يٙمقن يمٞمػ سم٤مًمرداء

 وُمثٚمتٝمه٤م صهٗمتف ذم ىمٚمٞمهؾ ىمٌؾ ذيمرٟم٤م يم  إين قم٤مشم٘مف قمغم وـمرومٞمف إيٛمـ قم٤مشم٘مف حت٧م وؾمٓمف ىم٤مل: وجيٕمؾ

 -ًمٙمؿ

                                                 

 (-859(- صحٞمح ووٕمٞمػ اًمؽمُمذي )859صحٞمح- اًمؽمُمذي )( 1)

 (-367)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( 2)
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ًٓ ٟم٘مهقل: ههذه، وي٘مٌٚمهف ومٞمًتٚمٛمف إؾمقد سم٤محلجر : ويٌدأي٘مقل اًمِمٞمخ  ُمهـ قمهدد قمٚمٞمٝمه٤م يٜمٌٜمهل اعمًه٠مًم٦م أو

 إؾمهقد احلجهر ُمهـ يٙمقن أن إٓ سم٤مًمٓمقا  آسمتداء يّمح ٓ، إؾمقد سم٤محلجر ىمقًمف: ويٌدأ رء اعم٤ًمئؾ، أول

ّل صغّم  ومٕمؾ يم   ُمٕمتهؼم همهػم اًمِمقط هذا وم٢من اعمقوع هذا ُمـ سمدايتف يٙمقن ٓ ـمقا  ويمؾؾمّٚمؿ، و قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 اًمث٤مٟمٞمه٦م: أن اعمًه٠مًم٦م، ُمًه٠مًم٦م ههذه، إًمٞمهف وآٟمتٝمه٤مء ُمٜمف اًمٌداي٦م شمٙمقن أن سمد يم٤مُماًل، ومال ؿمقـم٤مً  ًمٞمس ٕٟمف وُمٚمٖمل

 طمٙمهل وىمهد ,ي٘مقًمهقن  اًمٗم٘مٝمه٤مء أن ىمٌهؾ ذيمهرت وىمهد، ًمف حم٤مذي٤مً  يٙمقن أن أي إؾمقد سم٤محلجر سم٤مٓسمتداء اعمراد

، واطمهد ظمهط قمهغم شمٙمهقن أن اعم٤ًمُمت٦م وُمٕمٜمك، ًمٚمحجر سمقاضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اعم٤ًمُمت٦م أن "– صقره سمٕمض ذم آمج٤مع

 قمٜمهده٤م شُمٙمؼم أن ٟم٘مقل: يٚمزم ٓ ُمٕمٞمٜم٦م عم٦ٌم وضمقد أو ُمقضمقد ظمط هٜم٤مك يم٤من طمٞمٜم  ُمٕملم ظمط وضمقد وم٢من وًمذًمؽ

 ٕن عمًه٤مُمت٦ما اعم٘مّمقد وًمٞمس اعمح٤مذاة؟ ُم٤مذا اعم٘مّمقد ٕن، سمٞمًػم سمٕمده٤م وجيقز ىمٌٚمٝم٤م اًمٓمقا  شمٌتدأ أن جيقز سمؾ

 سم٤مًمت٘مريه٥م ُمتٕمٌهدون ٟمحهـ إٟم  , اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم وإيمثر ذم إهمٚم٥م , إطمٙم٤مم أهمٚم٥م ذم يتٕمٌدٟم٤م مل اًمنمع

 قمهغم اًمٙمٗمه٤مرات ُمـ سم٤معمة٤مت سمؾ ضمداً  يمثػمة ٟمٔم٤مئره٤م واًمتحديد اًمت٘مري٥م ىم٤مقمدة وهذه، سم٤مًمتحديد ُمتٕمٌديـ وًمًٜم٤م

 ٓ اًمت٘مريه٥م ؾمهٌٞمؾ قمغم اعمدّ  وًمٙمـ ٟم٘مقل: ُمدّ  ٟمٕمؿ، اًمتحديد ٓ اًمت٘مري٥م ؾمٌٞمؾ قمغم ل: إهن٤مٟم٘مق اًمتل اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ

 ًمهق أٟمهف ذًمهؽ قمغم سمٜم٤مء , اًمتحديد ؾمٌٞمؾ قمغم أهن٤م اعمذه٥م ذم وٕمٞمٗم٦م رواي٦م اًمروايتلم، وذم أصح ذم , اًمتحديد

 اًمٌهداءة يٙمهقن يمٞمػ قمرومٜم٤م إذاً ومٜم٘مقل:  ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ٟمرضمع إذاً ، هٙمذاو قمٜمف ُمٕمٗمق ىمٚمٞماًل وم٢مٟمف زاد أو يًػماً  اعمد ٟم٘مص

ًٓ ؾُمهٜم٦َّم  آؾمهتالم ـمٌٕمه٤مً ، آؾمهتالم ُمٕمٜمهك، وي٘مٌٚمهف ىم٤مل: يًهتٚمٛمف إؾمقد سم٤محلجر اًمٌداءة، إؾمقد سم٤محلجر أو

ّل صغّم  أن اًمّمحٞمح ذم قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر حلدي٨م ، وم٤مؾمهتٚمٛمف إؾمهقد احلجر أشمك ـم٤م  عم٤موؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 سمٞمده يٛمًح أن، اعمًح هق سم٤مٓؾمتالم اعمرادؾُمٜم٦َّم،  اؾمتالُمف وأن سمف آسمتداء وضمقب قمغم ومدل، (1)اؾمتٚمٛمفو سمف سمدأ

 ٕهنه  ي ٟمٞمه٤من ويًهٛمٞم٤من، اًمهٞم ين واًمهريمـ إؾمهقد احلجر اًمٞم ٟمٞملم ًمٚمريمٜملم ُمنموع وآؾمتالم، قمٚمٞمف اًمٞمٛمٜمك

 ضمٝمه٦م ُمهـ اًمتهل ِمه لاًم ضمٝمه٦م ُمهـ يٙمقٟم٤من اًمٚمذان ومٝم  اًمِم٤مُمٞم٤من وأُم٤م، ي ٟمٞملم ومًٛمٞم٤م ًمٚمٙمٕم٦ٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمٜمقسمٞم٤من

 سمه٤مىمل دون وم٘مط يًتٚم ن اًمٚمذان مه٤م اًمٞم ٟمٞم٤من اًمريمٜم٤من، اًمٞم ٟمٞم٦م أو اًمِم٤مُمٞم٦م واًمٞم ٟمٞم٦م وهذه اًمِم ًمٞم٦م اعمٞمزاب شمًٛمك

هٜم٦َّم، قمٚمهٞمٝمؿ اهلل روهقان اًمّمهح٤مسم٦م ُمهـ قمهدد طمدي٨م ُمـ ضم٤مء يم  إريم٤من سم٤مىمل دون إطمج٤مر ًُّ  احلجهر ذم اًم

ٜمَـ هذه أول، شمٙمقن رسم  ؾمٜمـ أرسمع اًمؽمشمٞم٥م أو ؾمٌٞمؾ قمغم ؾُمٜمـ صمالصم٦م إؾمقد ًُّ  ضمه٤مسمر طمهدي٨م ُمـ هٜم٤م ضم٤مء ُم٤م اًم

                                                 

 (-1691صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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ٜم٦َّم وي٘مٌٚمف يًتٚمٛمفأن  وهق ًُّ ٜم٦َّم اًمت٘مٌٞمؾ وهذا، ي٘مٌٚمف وأن قمٚمٞمف يده ويْمع إؾمقد احلجر يًتٚمؿ أن وم٤مًم ًُّ  أن ومٞمف اًم

 ٕقمٚمهؿ إين: قمٜمهف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمرىم٤مل: وىمد  وم٘مط اعمقوع قمغم ًمٚمِمٗمتلم ووع هق وإٟم  صقت سمدون يٙمقن

 قمهغم : ومهدل(1)ىمٌٚمتؽ ُم٤م ي٘مٌٚمؽوؾمّٚمؿ  آًمفو قمٚمٞمف اهلل صغّم  اهلل ٟمٌلَّ  رأي٧م أين وًمقٓ شمي وٓ شمٜمٗمع ٓ طمجر أٟمؽ

ٜم٦َّم وهق إول إُمر هذا، إشم٤ٌمع هق إٟم  إُمر هذا أن ًُّ  ًمألُمهر يٜمت٘مهؾ وم٢مٟمهف قمٚمٞمهف ؿمهؼ أو ذًمهؽ يًتٓمع مل إن، اًم

 صمهؿ ويٛمًهحٝم٤م قمٚمٞمهف يده يْمع (2)شسمٞمده يًتٚمٛمف أٟمف»قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م وهق اًمث٤مين

 اهلل ريض اًمٓمٗمٞمهؾ أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم أيْم٤مً  صم٧ٌم اًمث٤مًمث٦م: ُم٤م اًمدرضم٦م، (3)أيْم٤مً ؾُمٜم٦َّم  وهذه يده ي٘مٌؾ

ّل صغّم  أن قمٜمف  ُم٤مئهؾ رأؾمهٝم٤م يٙمهقن اًمتهل اًمٕمّم٤م وهل وٟمحقه٤م سمٕمّم٤مً  أي سمٛمحجـ اؾمتٚمٛمفوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ٌرٚمف صمؿ إؾمقد احلجر قمغم اًمٕمّم٤م وٟمحقه: ومٞمْمع ّم٤مً سمٕم ومٞمًتٚمٛمف ّل صغّم  ومٕمؾ يمذا , ُيَ٘م  ,(4)وؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 وٟمحهق ُمٕمهف يم٤مٟمه٧م إذا سم٤معمٔمٚمه٦م أو ُمٕمهف سمٕمّم٤مً  أو سمٞمده إًمٞمٝم٤م يِمػم اًمراسمٕم٦م: أٟمف اًمدرضم٦م، اًمث٤مًمث٦م اًمدرضم٦م هل هذه

ٌرؾ ٓ وم٢مٟمف ا٤م أؿم٤مر إذا وطمٞمٜمةذٍ ، ذًمؽ  اًمت٘مٌٞمهؾ يٙمقن وإٟم ، صحٞمح، اًمت٘مٌٞمؾ سم٢مؾمٜم٤مد وروده٤م ًمٕمدم سمف أؿم٤مر ُم٤م ُي٘م

 إؾمقد- احلجر سمف ُمس عم٤م

ٜم٦َّم واشم٤ٌمقم٤مً  سمٕمٝمدك وووم٤مءً  سمٙمت٤مسمؽ وشمّمدي٘م٤مً  سمؽ إي ٟم٤مً  أيمؼم واهلل اهلل سمًؿ ىم٤مل: وي٘مقل ًُ  صهغّم  حمٛمهد ٟمٌٞمؽ ًم

ّل صغّم  قمـ وارد هذا اًمتٙمٌػم ـمٌٕم٤مً وؾمّٚمؿ،  قمٚمٞمف اهلل هٜمَـ أههؾ قمٜمهدوؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ًُّ  ويمهذًمؽ وهمهػمهؿ اًم

 اعمٚم٘مهـ اسمـ ذيمر وىمد اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ ُمروي هذا أن يذيمرون اًمٗم٘مٝم٤مء اًمدقم٤مء هذا اًمًٌٛمٚم٦م، وأُم٤م

ّل صغّم  قمـ ُمرومققم٤مً  اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ إؾمٜم٤مده جيد مل أٟمف  همراسمه٦مَ  ومٞمهف : وىم٤مل: إنوؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  ي٘مقل ومٙمٞمػ ٜم٦َّم شم٤ٌمقم٤مً اوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ًُ هّل صهغّم وؾمهّٚمؿ قمٚمٞمهف اهلل صغّم  حمٛمد ٟمٌٞمؽ ًم  قمٚمٞمهف اهلل : اًمٜمٌَّ

 اًمِمه٤مومٕمل رواه وم٘مهد، اًمّمهح٤مسم٦م سمٕمض ىمقل ُمـ وارد هق إٟم  هذا أن إىمرب وًمذًمؽ ٟمٗمًف!ؾُمٜم٦َّم  يتٌع ٓوؾمّٚمؿ 

 روايه٦م ُمـ هق ـمٌٕم٤مً  , ًمف اًمِم٤مومٕمل ورواي٦م، ي٘مقًمف يم٤من قمٜمف اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ضمري٩م اسمـ طمدي٨م ُمـ

                                                 

 (-1597صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)

 (-1268صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)

 (-1275صحٞمح ُمًٚمؿ )( 4)
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 يمهالم ُمهـ ؾمهٚمٞم ن سمهـ اًمرسمٞمهع مجٕمهف اًمهذي إٟمه  اًمٙمته٤مب هذا وم٢من , إم يمت٤مب ذم اعمرادي ؾمٚمٞم ن سمـ اًمرسمٞمع

 قمهـ إم يمته٤مب ذم اًمرسمٞمهع شم٘مهقل: رواه أن إصهقب وًمهذًمؽ، اًمرسمٞمهع يمته٤مب يًٛمقٟمف واًمِم٤مومٕمٞم٦م، اًمِم٤مومٕمل

 ًمٚمِم٤مومٕمل- يم٤مُمٚم٦م يمت٤ٌمً  ومٞمٝم٤م ووٛمـ اًمِم٤مومٕمل يمؾ يمت٥م مجع ٕٟمف اًمِم٤مومٕمل

، اًمٓمه٤مئػ يًه٤مر قمهـ أي، ي٤ًمره قمـ اًمٌٞم٧م احلجر، وجيٕمؾ يٛملم قمـ أي، يٛمٞمٜمف ي٠مظمذ قمـ صمؿىم٤مل اًمِمٞمخ: 

 وًمهق، ارٞمةه٦م اذه يٓمق  أن سمد وٓ ي٤ًمره قمـ اًمٌٞم٧م يٙمقن أن إٓ اًمٓمقا  يّمح ٓ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: إٟمف وًمذًمؽ

 وهٙمذا- يّمح ٓ وم٢مٟمف قمٙمس وـم٤م  يٛمٞمٜمف قمـ وضمٕمٚمف ـم٤م 

 ذم اإلهاع ههق إٟمه  سم٤مًمرُمهؾ اعمهراد، إَُول اًمثالصم٦م ذم يرُمؾ، يم٤مُمٚم٦م أؿمقاطٍ  ؾمٌٕم٦م أي، ؾمٌٕم٤مً  ومٞمٓمق ىم٤مل: 

 ُمهـ يمثهػماً  وأرى، ُمت٘م٤مرسمه٦م اخلٓمه٤م شمٙمهقن خلٓمه٤م، أيا اًمث٤مين: ُم٘م٤مرسمه٦م اًم٘مٞمد رذا خلٓم٤م، واٟمتٌفا ُم٘م٤مرسم٦م ُمع اعمٌم

 اخلٓمه٤م ومتٙمهقن اخلٓمهك ُم٘م٤مرسمه٦م ُمع اعمٌم ُم٤ًمرقم٦م هق اًمرُمؾ رُماًل وإٟم  ًمٞمس هذا، ُمداً  اخلٓم٤م يٛمدون اعمٕمتٛمريـ

 ظمه٤مص ههق إٟمه  إَُول، وههذا اًمثالصم٦م إؿمقاط ذم اًمرُمؾ وهقؾُمٜم٦َّم  هذا اًمث٤مين: أن إُمر، واطمد هذا، ُمت٘م٤مرسم٦م

 يمه٤من ؾمهقاءً  اًمٓمهقا  ههذا سمٕمهد ُمه٤م وأُم٤م، احلرام اًمٌٞم٧م دظمٚم٧م إذا شمٓمقومف ـمقا  أول، إول اًم٘مدوم سمٓمقا 

هّل  صمٌه٧م ُمه٤م اًمرُمؾ ودًمٞمؾ، اًمرُمؾ هذا ومٞمف يًتح٥م ٓ ٟمفوم٢م ذًمؽ ٟمحق أو شمٓمقع ـمقا أو  إوم٤مو٦م ـمقا  أن اًمٜمٌَّ

 ومٕمٚمف ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر-وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل صغّم 

 يم٤مُماًل- اًمِمقط ذم يٙمقن أٟمف احلجر، يٕمٜمل إمم احلجر ُمـىم٤مل: 

 اًم٤ٌمىمٞم٦م- أي، إرسمٕم٦م ذم ويٛمٌمىم٤مل: 

 احلجهر، اعمهراد أو اًمهٞم ين ًمهريمـا طم٤مذى ىمقًمف: ويمٚم ، اؾمتٚمٛمٝم  احلجر أو اًمٞم ين اًمريمـ طم٤مذى ويمٚم ىم٤مل: 

 ومهه٤م، وُمٕمرو  أن ُمٙمِمق  وهق احلجر سمج٤مٟم٥م يٙمقن وهق اجلٜمقسمٞم٦م اجلٝم٦م ُمـ يٙمقن اًمذي اًمٞم ين سم٤مًمريمـ

هّل صهغّم  يًتٚمؿ ىم٤مل: مل قمٜمٝم  اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ ضم٤مء عم٤م اًمريمٜملم هذيـ همػم يًتٚمؿ ٓ، ويًتٚم ن اًمٚمذان  اًمٜمٌَّ

 هق آؾمتالم ُمٕمٜمك وىمٚمٜم٤م: إن، يًتٚمؿ ٓ اًمريمٜملم هذيـ همػم أن ومدل، (1)وم٘مط ٜملماًمريم هذيـ إٓوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل

ّل صغّم  يٕمٜمل إٟمف سمؾ ُمنموع وم٢مٟمف وآًمتزام اًمٙمٕم٦ٌم سم٠مؾمت٤مر اًمتٕمٚمؼ وأُم٤م، اعمًح  ومٕمٚمهف ُمهـ أىمرّ وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ، ذيمهر سمٕمهض اًمٗم٘مٝمه٤مءؾُمهٜم٦َّم ٟمهفإىم٤مًمقا:  إهنؿ سمؾ سم٤مًمٙمٕم٦ٌم واًمتٕمٚمؼ آًمتزام ومٞمجقز آظمر أُمر آًمتزام أن قمغم ومدل

                                                 

 (-1187صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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، آؾمهتالم وسمهلم آًمتهزام سمهلم ومهرق ومٝمٜمه٤مك، إؾمهقد واحلجهر اًم٤ٌمب سملم ُم٤م وهق، اعمٚمتزم ذم ذًمؽ، وظم٤مص٦م

 ُمهـ قمغم اًمّمح٤مسم٦م إٟمٙم٤مر وذم، اعمقوٕملم هذيـ ذمؾُمٜم٦َّم  آؾمتالم يٙمقن وإٟم ، سمٞمدك ومتٛمًح ُمًح هق آؾمتالم

 أن , متًهح ههق ٕن آؾمهتالم , اًمتٛمًهح أن وههق ُمٝمٛمه٦م ُمًه٠مًم٦م قمهغم دًمٞمهؾ إرسمٕم٦م إريم٤من اؾمتالم أضم٤مز

 اًمٙمٕمٌه٦م قمّز وضمّؾ  اهلل إمم وأطمٌٝم٤م أومْمٚمٝم٤م وُمـ اًمٌ٘م٤مع أومْمؾ أن ؿمؽ ومال، اًمٜمص وردسمف سم  إٓ جيقز ٓ اًمتٛمًح

 همهػم أٟمهف رء سمه٠مي اًمتٛمًهح أن قمهغم ومدل، قمداهؿ ُم٤م دون اًمٞم ٟمٞملم اًمريمٜملم إٓ اؾمتالم ًمٜم٤م ينمع مل ذًمؽ وُمع

 اًمٜمهه٤مس؟؟ ومًهه٤مد طمهه٤مل ارأو ًمههق سمٖمػمههه٤م، ومٙمٞمههػ فمٜمههؽ اًمٙمٕمٌهه٦م: ومهه  ذم ذًمههؽ اًمّمههح٤مسم٦م وأٟمٙمههر ،ُمنمههوع

 ههذيـ ٓ يًهتٚمؿ همهػم اًمثه٤مين: أٟمهف إُمهر، واطمد هذا اًمريمٜملم اؾمتالم اؾمتح٤ٌمب وهق إومم اعم٠ًمًم٦م قمرومٜم٤م إذاً 

 اًمريمٜملم-

 قمهٜمٝم  اهلل ريض قمٌه٤مس اسمـ قمـ صم٧ٌم ومٚم  اًمتٙمٌػم وأُم٤م، قمرومٜم٤م ـمٌٕم٤مً  اؾمتالُمٝم ، هٚمؾو ويمؼم اؾمتٚمٛمٝم ىم٤مل: 

ٜمـ أهؾ قمٜمد ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ًمٙمؿ ذيمرشمف , ًُّ ّل صغّم  أن , اًم  قمٚمٞمهف يمهؼمَّ  اًمريمـ وأشمك ـم٤م  إذا يم٤منوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

الم اًمّّمالة ًّ الم اًمّّمالة قمٚمٞمف ومٙم٤من، واًم ًّ اًمهريمـ،  قمٜمهده، أشمهك ومٞمٙمؼم إؾمقد سم٤محلجر ُمرور يمؾ قمٜمد يٙمؼم واًم

أو  ؾمهٌٕم٦م؟ ُمهرة يمؿ إؾمقد احلجر قمٜمد يٛمرّ  اعمرء، وقمٜمده يٙمؼم سم٤مًمريمـ ُمرور يمؾ أن قمغم يدل اًمريمـ ىمقًمف: أشمك

 ذم اًمٜمًه٤مئل قمٜمهد ي١ميهده ُمه٤م ضمه٤مء وىمهد، اًمٔم٤مهر هق وهذا، ُمرات صم ين يٙمقن اًمتٙمٌػم أن قمغم ومدل، صم ن؟ صم ن

ٜمَـ ًُّ  ؾمٌع- يٙمقن وم٢مٟم  اًمّمٗم٤م قمٜمد اًمتٙمٌػم سمخال  ُمرات صم ن يٙمقن اًمتٙمٌػم أن اًم

 صم٤مسمته٦م ـمٌٕمه٤مً  ههذه، اًمٜم٤مر قمذاب وىمٜم٤م طمًٜم٦م أظمرة وذم طمًٜم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم آشمٜم٤م رسمٜم٤م: اًمريمٜملم لمسم وي٘مقل: ي٘مقل

ّل صغّم  أن اًم٤ًمئ٥م سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اعمًٜمد ذم أمحد اإلُم٤مم قمٜمد  سمهلم ُمرّ  إذا ي٘مقر٤م يم٤منوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 سمهؾ خمّمهقص دقم٤مء ومٞمف ًمٞمس، خمّمقص ءدقم٤م ومٞمف ًمٞمس اعمقوع هذا همػم أن قمغم يدًمٜم٤م وهذا، (1)اًمريمٜملم هذيـ

 يٜمِمهٖمؾ أن ُمٜمف وظمػم، اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ُمـ يم٤من ُم٤م اًمدقم٤مء أومْمؾ، ووأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػمي ُمـ ؿم٤مء سم  اعمرء يدقمق

هّل صهغّم  أن اخلهدري ؾمهٕمٞمد أيب قمهـ اًمٕمقذم قمٓمٞم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء وضمّؾ، وىمد قمزّ  اهلل سمذيمر اعمرء  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

وىمد مجع سمٕمهض أههؾ اًمٕمٚمهؿ  (2)شُم٠ًمًمتل أقمٓمٞمتف أومْمؾ مم٤م أقمٓمل اًم٤ًمئٚملمقمـ  ذيمري ؿمٖمٚمف ُمـ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ

                                                 

 (-1892(- صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود )1892طمًـ- أسمق داود )( 1)

 (-1335(- اًمْمٕمٞمٗم٦م )2926وٕمٞمػ- اًمؽمُمذي )( 2)
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قمٚمهٞمٝمؿ:  اهلل روهقان اًمّمهح٤مسم٦م قمـ أو صحٞمح همػم أو صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد إدقمٞم٦م ُمـ ورد ُم٤م يمؾ وهق اًمًخ٤موي

 ههذا ذم مجع ُمـ أطمًـ ُمـ وهق ذم همػمه٤م أو اًمًٕمل ذم أو اًمٓمقا  ذم ؾمقاء اعمٜم٤مؾمؽ ذم اًمدقمٞم٦م ُمـ ورد ُم٤م يمؾ

 اًم٤ٌمب-

، اًمهدقم٤مء ذم اقمتهداءً  ومٞمهف يٙمهقن أن إٓ شمٙمٚمٛمٜمه٤م قمٚمٞمٝمه٤م ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ، ـمٌٕمه٤مً ، أطم٥م سم  ؾم٤مئره ذم ويدقمق٤مل: ىم

 -اعمٓمٚمقب ذم واقمتداء اًمٓمٚم٥م ذم شمٕمرومقن: اقمتداء ٟمققم٤من اًمدقم٤مء ذم وآقمتداء

ـْ َُمَ٘م٤مِم إسِْمَراِهٞمَؿ ُُمَّم ﴿ؾُمٜم٦َّم  اعم٘م٤مم، وهذا ظمٚمػ ريمٕمتلم يّمكم : صمؿي٘مقل اًمِمٞمخ ُذوا ُِم
ِ  -(1)﴾غمًّ َواختَّ

 إؾمهقد احلجهر ههق اًمهذي اًمريمـ إمم يرضمع ريمٕمتلم يّمكم أن سمٕمد يٕمٜمل، ومٞمًتٚمٛمف اًمريمـ إمم ىم٤مل: ويٕمقد

ّل صغّم  ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح ذم أيْم٤مً  ضم٤مء وهذا، ومٞمًتٚمٛمف  ريمٕمتهلم صهغّم  سمٕمهدُم٤موؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل أن اًمٜمٌَّ

، ؿمهؽ ٓؾُمهٜم٦َّم و آؾمتالم، آؾمتالم ىمْمٞم٦م ذم إومم اعم٠ًمًم٦م، ُم٠ًمًمت٤من هٜم٤م قمٜمدي، (2)وم٤مؾمتٚمٛمف احلجر إمم رضمع

ٜم٦َّم: ُمـ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ مجع ىمرره٤م ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م وًمٙمـ ًُّ ٜم٦َّم اًم ًُّ إول:  اعمقوهع، ُمقوٕملم ذم وذًمؽ شمريمٝم٤م اًم

ٜم٦َّم يم٤مٟم٧م إذا ًُّ ّل صغّم  قمٚمٞمف يقافم٥م مل مم٤م اًم هّل صهغّم  قمٚمٞمهف يقافمه٥م مل ُمه٤م : وم٢منوؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ  ٚمٞمهفقم اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  ,وؾمّٚمؿ  ٜمَـ قمغم ووافم٥م اًمقشمر وافم٥م قمغموؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ًُّ  يقافمه٥م مل ُمه٤م , وهٙمهذا اًمرواشمه٥م اًم

ّل صغّم  قمٚمٞمف ، ضمٝمه٦م ُمـ هذا، اًمٗمٕمؾ هذا وضمقب ئمـ ٓ ًمٙمل أطمٞم٤مٟم٤مً  شمؽميمف أن إومْمؾ وم٢منوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ٜمَـ أن أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ًُّ  ي٘مه٤مل وُمثٚمهف، واإليذاء اعمزامح٦م وقمدم شمريمٝم٤م إومْمؾ وم٢من واعمِم٘م٦م احلرج وضمقد قمٜمد اًم

 ىم٤مقمهدة وههذه، ُم٤ٌمطمه٦مَ  وشمّمهٌح شمرشمٗمهع اًمٙمراهه٦م احل٤مضمه٦م وضمهقد قمٜمهد اًمٙمراهه٦م ٟم٘مهقل: إن وم٢مٟمٜم٤م، اًمٙمراه٦م ذم

ٜم٦َّم ذم ومٙمذًمؽ، ُمْمٓمردة ًُّ  صم٤مٟمٞمه٦م ضمٝمه٦م ُمـ، ضمٝم٦م ُمـ هذا، شمريمٝم٤م ومٜم٘مقل: إومْمؾ واعمِم٘م٦م احلرج وضمقد قمٜمد اًم

 أن ٟمٕمٚمؿ وم٢مٟمٜم٤م احلجر؟ هق أم اعمقوع أهق؟ سم٤معم٘م٤مم اعمراد اعم٘م٤مم، ُم٤م ظمٚمػ شمٕم٤ممم: ومٞمّمكم اهلل رمحف اعمّمٜمػ ىمقل ذم

ر ذًمؽ سمٕمد صمؿ ًمٚمٌٞم٧م ُمالص٘م٤مً  يم٤من اعم٘م٤مم  ذم أي , ٟمحهقٍ  ىمٌؾ اًمٕمٚم ء اؾمتٗمتل وىمد، أن اعمٕمرو  اعمقوع إمم ُأظمر

 شمه٠مظمػمه جيهقز أن: هؾ ومٞمف هل ياًمذ اعمقوع هذا قمـ شم٠مظمػمه ذم , قم٤مُم٤مً  ؾمٌٕملم ُمـ أيمثر ىمٌؾ يٕمٜمل اًمًتٞمٜم٤مت

 ًمهف يمه٤من اعم٘م٤مم أن ٟمٕمٚمؿ أٟمٜم٤م اعم٘مّمقد، ذًمؽ ُمـ ُمٜمع وسمٕمْمٝمؿ شم٠مظمػمه ضمقاز إمم اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وذه٥م؟ ٓ أم

                                                 

 -125اًمٌ٘مرة:  (1)

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)
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ـْ َُمَ٘مه٤مِم إسِْمهَراِهٞمَؿ ُُمَّمهغمًّ ﴿ وضمّؾ  قمزّ  اهلل ذًمؽ، وم٘مقل سمٕمد شم٠مظّمر صمؿ ًمٚمٌٞم٧م ُمالصؼ ُمقوع ُذوا ُِم
ِ  ههؾ (1)﴾َواختَّ

 ُمهـىمه٤مل: وًمهذًمؽ  اجلٝم٦م هق إٟم  اعم٘مّمقد أن إمم قمٜمٝم  اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ذه٥م؟ جراحل أم اعمقوع اعم٘مّمقد

 أٟمهف قمهغم يهدل ومٝمهذا، (2)قمٜمٝم  اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـىم٤مل مم٤م  ٟمحق أو ُمٙم٦م ُمـ ُمٙم٤من أي ذم ومٚمٞمّمكم سم٤مًمٌٞم٧م ـم٤م 

 ًمٚمٛمٚمتهزم ٚمه٦مُم٘م٤مسم شمٙمهقن اًمتهل اجلٝمه٦م وههل اجلٝم٦م هذه ُمـ يم٤من ُم٤م أو يمٚمٝم٤م ُمٙم٦م هق اجلٝم٦م: أن أن اعم٘مّمقد يرى

 احلجهر هق هؾ اعم٘مّمقد سملم اًمتٗمريؼ ىمْمٞم٦م قمغم ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمداً  أضمد مل يمٜم٧م وإن اًم٘مقل وهذا، وًمٚمٛم٘م٤مم

 -اًمث٤مين إُمر قمغم ىمقًمف يدل قم٤ٌمس اسمـ أن إٓ اعمقوع اعم٘مّمقد أم

 سمه٤مب يًهٛمك يمه٤من أٟمه٤م وأشمهذيمره ُمقضمهقد يم٤من ىمديؿ سم٤مب هٜم٤مك، سم٤مسمف ُمـ اًمّمٗم٤م إمم خيرج : صمؿي٘مقل اًمِمٞمخ

ّل صهغّم  ُمٜمف ظمرج اًم٤ٌمب وهذا، اًمّمٗم٤م سم٤مب إمم اعمٓم٤م  ُمـ ُمٜمف اًمٜم٤مس خيرج اًمّمٗم٤م  وم٘مهدوؾمهّٚمؿ،  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  أن قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ صم٧ٌم  إمم ظمهرج وصهالشمف ـمقاومهف ُمهـ اٟمتٝمهك عمه٤م ؾمٚمؿو قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ُمهـ اعمّمٜمػ هذه قم٤ٌمرة – سم٤مسمف ُمـ ي٘مؾ مل، اًم٤ٌمب ُمـ اًمّمٗم٤م إمم ظمرجىم٤مل: أو  اًم٤ٌمب ُمـ أي، (3)سم٤مسمف ُمـ اًمّمٗم٤م

 يمه٤من وهذا، ُمٜمف إًمٞمف خيرج أٟمف قُمٝمد اًمذي اعمٕمٝمقد اًم٤ٌمب أي هٜم٤م واًم٤ٌمب، اًم٤ٌمب ُمـ اًمّمٗم٤م إمم ظمرجىم٤مل:  ,سم٤مسمف 

سمٞمٜمهف  ويمه٤من اعمًجد ظم٤مرج يم٤من واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اعمًٕمك إِذِ  ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من ُمـ اٟمت٘مؾ أٟمف قمغم يدل ىمقًمف ظمرج

 طمٙمهك يواًمٜمهق ومه٢من وًمهذًمؽ، اًم٘مريه٥م اًمٕمٝمد ذم إٓ يْمؿ ومل ُمًٙمقٟم٦م سمٞمقت اعمٓم٤م  هق ياًمذ اعمًجد وسملم

 ذم وأُمه٤م، وىمتهف سم٤مقمتٌه٤مر وههذا، اعمًجد قمـ ظم٤مرج واعمروة اًمّمٗم٤م سملم ُم٤م وهق اعمًٕمك أن قمغم زُم٤مٟمف ذم آمج٤مع

 ٕٟمهف سم٤معمًهجد ُمٚمحهؼ أيْمه٤مً  ظمٚمٗمهف وُم٤م مت٤مُم٤مً  اعمًجد أطمٙم٤مم وي٠مظمذ اعمًجد داظمؾ ذم أٟمف ؿمؽ ومال أن وىمتٜم٤م

                                                 

 - 125( اًمٌ٘مرة: 1)

ـْ َُمَ٘م٤مِم إسِْمَراِهٞمَؿ ُُمَّمغمًّ }( ذم ُمٕمرض شمٗمًػم ىمقًمف شمٕم٤ممم 32.2ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي )( 2) ُذوا ُِم
ِ وم٘مد ذيمهر اسمهـ ضمريهر رمحهف اهلل  {َواختَّ

ًٓ ذم ذًمؽ وهل: )احل٩م يمٚمف( وهذا قمزاه ٓسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم  سم٢مؾمٜم٤مده، وأيًْم٤م سمٛمٕم ( قمرومه٦م واعمزدًمٗمه٦م واجله رٜمك )أىمقا

احلجر اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ طملم ارشمٗمع سمٜم٤مؤه، ووهٕمػ وهذا أيًْم٤م قمزاه ٓسمـ قم٤ٌمس سم٢مؾمٜم٤مده، واًمث٤مًم٨م )احلرم(، واًمراسمع )

صمؿ رضمح اسمـ ضمرير رمحف اهلل  (-ُم٘م٤مُمف اًمذي هق ذم اعمًجد احلرام( وهذا أيًْم٤م قمزاه ٓسمـ قم٤ٌمس، واخل٤مُمس )رومع احلج٤مرة قمـ

 - واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب-, اًمذي هق ذم اعمًجد احلرام , ٘م٤مم اعمٕمرو  اذا آؾمؿاعمأٟمف 

 سمٚمٗمظ )صمؿ ظمرج ُمـ سم٤مب اًمّمٗم٤م(- (126. 1)ذم اًمّمٖمػم ًمٓمؼماين (، وقمٜمد ا1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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 ذم أو سمٕمهد ومهٞم  قمٜمهف ٟمهتٙمٚمؿ ورسمه  اعمّمهٚملم ي٘مٓمع وٓ داظمٚمف ذم اعمرور يم٤من وإن اعمًجد ذم داظمؾ أيْم٤مً  أصٌح

 هٜمه٤مك يمه٤من طمٞمهٜم  ُمقضمهقداً  سم٤مسمهف يمه٤من إٟم  اًمّمٗم٤م أن هذا ُمـ اعم٘مّمقد إذاً ، اًمقىم٧م هن٤مي٦م ذم اهلل ؿم٤مء إؾمةٚم٦م إن

 ٓ: قاىمه٤مًماعمٓمه٤م :  اعمًهٕمك أو اًمّمهٗم٤م دظمهؾ طمٞمٜم  يزال أٟمف اعمِم٤ميخ أومتك وًمذًمؽ، أزيؾ وم٘مد أن وأُم٤م وم٤مصؾ

ٜم٦َّم ًمف طم٤مضم٦م ًُّ  اعمٓم٤م  ُمـ خيرج ٓو اًمٓمريؼ هذا ُمـ اعمًٕمك يدظمؾ ٓ، عمٙم٤من ُمٙم٤من ُمـ ُمٜمت٘مالً  ومٚمٞمس اٟمتٗم٧م واًم

 ضمزُمه٤مً  واًمقومٞمه٤مت اًمتهداومعو واًمِمهدة اًمزطم٤مم ُمـ ًمقضمدت اًم٤ٌمب هذا سم٘مل وًمق، واطمداً  ُمًجداً  وم٠مصٌح ٕضمٚمف

ٜم٦َّم شمتح٘مؼ ٓ حمٚمف ًمٗمقات أؾم٤مؾم٤مً  يزول أٟمف اًمنمقمل ٟم٘مقل: إصؾ وٟمحـ، ٕمٔمٞمؿاًم اًمٌمءَ  ًُّ ، ضمٝمه٦م ههذا ُمهـ، اًم

 اًم٤ٌمب- هذا ُمـ يمثػمة أؿمٞم٤مء ومٕمؾ قمٜمف اهلل ريض وقمٛمر، يزال اعمّمٚمح٦م ٟم٘مقل: ٕضمؾ أٟمٜم٤م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 ههق إٟمه  واعمهروة اًمّمهٗم٤م سمهلم اًمًهٕمل ذم اًمقاضمه٥م، ُمٕمل اٟمٔمر، قمٚمٞمف ومػمىمك، اًمّمٗم٤م ومٞم٠مي أي، ومٞم٠مشمٞمفىم٤مل: 

 أن إمم اًمّمهٗم٤م قمهغم ىمدُمهف يمٕمه٥م يٚمّمهؼ أن اجلٌٚمهلم سملم ُم٤م اؾمتٞمٕم٤مب ىم٤مًمقا: وصقرة، اجلٌٚملم سملم ُم٤م اؾمتٞمٕم٤مب

 ـمهر  شمٚمّمهؼ أن جيه٥م، واعمهروة اًمّمهٗم٤م سمهلم اًمًٕمل ذم واضم٤ٌمً  يًٛمك ُم٤م أىمؾ هذا اعمروة إمم ىمدُمف ـمر  شمّمؾ

 اعمّمهٜمػ ذيمهر يمه ، قمٚمٞمهف واضم٥ًم، اًمرىمل وًمٞمس بُمٜمدو هق وم٢مٟم  اجلٌؾ قمغم اًمرىمل ىم٤مًمقا: وأُم٤م، سم٤مجلٌؾ ىمدُمؽ

هُ  ُم٤م هذا اجلٌٚملم سملم ُم٤م، اجلٌٚملم سملم ُم٤م اؾمتٞمٕم٤مب هق اًمقاضم٥م، ُمٜمدوب وه اًمٕمٚمؿ أهؾ؟ طَمدُّ  وم٘مهد ضمٞمداً  طمّداً  طمدُّ

 ُمتهك أقمر  ٓ ىمديؿ زُم٤من ُمـ وهذا ومٞمف ٟمحت٤مً  ُمٜمحقت درج، درضم٤مت ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمّمٗم٤م وم٢من، سم٤مًمدرضم٤مت طمدوه

 شمِمه٥م، ُمه٤م إرض أن ٟمحهـ ٟمٕمهر  اًمزُم٤من: ـمٌٕمه٤مً  هذا ذم صمؿ، ًمدرج ومٕمدوا درضمف قمّداً سم٤م ومحدوه، اًمدرج هذا

 يمه٤مُماًل، ومه٤مٕرض ُمؽماً  قمٚمٞمٝم٤م ارشمٗمٕم٧م اًمِمقارع أن دمد قمٜمدٟم٤م اًم٘مديٛم٦م إطمٞم٤مء اٟمٔمر، شمرشمٗمع يٕمٜمل؟ شمِم٥م ُمٕمٜمك

وهمهػمه،  ٌٚمهٞمطاًمت ذًمؽ سمٕمد ضم٤مء صمؿ إرض ارشمٗمٕم٧م احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمقىم٧م هذا ذم، دائٛم٦م سمّمٗم٦م دائ ً  وشمرشمٗمع شمِم٥م

 مل وهٙمهذا ًمقٟمف وشمٖمٞمػم اًمّمٗم٤م ذم إظمػمة اًمتقؾمٕم٤مت ىمٌؾ ـمٌٕم٤مً ؟ واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمقاضم٥م طمد ٟمٕمر  ومٙمٞمػ

 يهدل ممه٤م درضمه٦م قمنمة اصمٜمتل إٓ ُمٜمف يٌؼ أًمػ وأرسمٕمٛمة٦م وشمًٕم٦م أو قمنمة مل قم٤مم قمددهت٤م وأٟم٤م اًمدرضم٤مت ُمـ يٌؼ

 إذا اًمِمهخص ومه٢من ذًمهؽ قمهغم وسمٜمه٤مءً ، حتتف سمٚمٓم٧م درضم٤مت ؾم٧م، اًمٌالط حت٧م درضم٤مت ؾم٧م ُمـ ٟمحقاً  أن قمغم

ًمٞمس زُمـ اعمزًم٘م٤من، أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمغم اًمدور إريض اًمذي يٙمقن أىمهؾ إدوار اًمهذي  – ىمٚمٞمالً  اًمّمٗم٤م رىمل ذم ذع

 سمٕمهد ومهٞم  اًمرىمهل وأُم٤م اًمّمٗم٤م قمغم رىمٞم٧م ىمد طمٞمٜمةذٍ  وم٠مٟم٧م ضمداً  اًمٞمًػمة اًمٓمٚمٕم٦م أول إمم وصٚم٧م إذا ,قمٚمٞمف اجلٌؾ 
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 أو درضمه٦م قمنمة اصمٜمتل إٓ يٌ٘مك مل أٟم٤م قمددت، قمنم قم٤مم درضم٦م قمنم اصمٜمل ُمـ أيمثر هق زال ـمٌٕم٤مً ؾُمٜم٦َّم،  وم٢مٟمف ذًمؽ

 سمٚمٓمقه- واًم٤ٌمىمل ؾم٧م إٓ يٌؼ ومٚمؿ وم٘مد ذه٥م أيمثر ذم شمقؾمٕمتف أن وأُم٤م، درضم٦م قمنمة إطمدى

 اهلل؟ ٓ أم قمٚمقّ  ذم اًمٓمقا  يّمح هؾ ىمْمٞم٦م ذم إومم اعم٠ًمًم٦م، ُم٠ًمًمت٤من هٜم٤م، قمٚمٞمف ويرىمك ُم٠ًمًم٦م نأ قمرومٜم٤م

ٌَْٞم٧َم َأِو اقْمَتَٛمَر وَمهاَل ضُمٜمَه٤مَح قَمَٚمْٞمهِف َأْن َيٓمَّهقَّ ﴿ىم٤مل: وضمّؾ  قمزّ  ـْ طَم٩مَّ اًْم ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللَِّ وَمَٛم َٗم٤م َواعمَْْرَوَة ُِم  (1)﴾َ  إِنَّ اًمّمَّ

 ومٞمجهقز ,اًمًهٗمؾ  – اًم٘مهرار طمٙمهؿ ًمٚمٕمٚمهقّ  ٟم٘مهقل: إن وًمٙمهـ، سمٞمٜمٝم  أي ا  يٓمق  أنىم٤مل: اًمٕمٚمؿ  أهؾ سمٕمض

 -ُم٠ًمًم٦م هذه، ؾمٗمؾ ذم اًمٓمقا  قزوجي قمٚمقّ  ذم اًمٓمقا 

 اجلٌٚمهلم سمهلم ممه٤م حمهدد اًمٓمهقل ذم طمهده وم٘مٚمٜمه٤م: إن اًمٓمهقل اًمث٤مٟمٞم٦م: شمٙمٚمٛمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ قمـ طمهّده ذم اعم٠ًمًم٦م

، اًمٗم٘مٝمه٤مء ُمهـ أطمهد ذًمهؽ قمهـ يتٙمٚمؿ مل؟ ٓ أم ذم اًمٕمرض طمد ًمٚمٛمًٕمك هؾ اًمٕمرض؟ ذم طمده ومٙمؿ، وقمرومٜم٤مه

 ٟمهص وإٟمه ، وؾم٠مذيمر ًمٙمؿ سمٕمد ىمٚمٞمهؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٚمٞمف صٟم ًمٞمس سمدقًم٤م ومٞمف وإٟم  ٟمٗمٞمتف اًمذي اًمٙمالم وهذا

 ٟمهص ًمٕمروف، ممـ طمد ٓ أٟمف قمغم ىمٌٚمف وم  اعم٤ميض اًم٘مرن أي ومٞمف ٟمحـ اًمذي اًم٘مرن ىمٌؾ اهلل رمحٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض

 وم٘مٝمه٤مء ُمـ عمٞمٛمقينا ذًمؽ ضمقاز قمغم ٟمص ممـ قمٚمٞمف هق اًمذي احلدّ  ُمـ أقمرض يٙمقن أن جيقز أٟمف اًمرأي هذا قمغم

 أٟمهف قمهغم ٟمهص وؾمهٜمقات: وم٢مٟمهف أًمػ يٕمٜمل ارجري قمنم احل٤مدي أو ارجري قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن ءقمٚم  ُمـ ُمٙم٦م

 قمهغم ٟمهص وممهـ، ًمٕمروهف طمهد ٓ أٟمف , يمذا ي٘مقل – أن قمٚمٞمف هق مم٤م أقمرض قمريًْم٤م اعمًٕمك يٙمقن أن جيقز

 ؾمهتٞمٜم٤مت , اعمه٤ميض اًم٘مهرن ذم ًمهف ُم٤ٌمطم٨م ذم اًمًٕمدي اًمرمحـ قمٌد اًمِمٞمخ قمٚمٞمف يم٤من مم٤م أقمرض يٙمقن أن ضمقاز

ويمهذًمؽ اعمٞمٛمهقين ، قمروف قمغم ٟمص أطمًدا ٟمجد ملىم٤مل: وأيًْم٤م اًمًٕمدي ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وهمػمه , اعم٤ميض اًم٘مرن

 اعمٜمع ُمهـ أظمهذ قمغم يٜمّمقا ومل قمروف قمغم يٜمّمقا مل اًمٗم٘مٝم٤مء إًذا، قمروف قمغم ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أطمًدا ٟمجد ىم٤مل: مل

 اسمهـ ؾمهٕمدي ُمـ وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م ذم احلرم واًمِمهٞمخذًمؽ: وإٟم  ٟمص اعمت٠مظمرون يم  ٟم٘مٚم٧م ًمٙمؿ قمـ اعمٞمٛمقين وهق 

 ههذا اعمًهٕمك ومه٢من ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء، يم٤من قمٚمٞمف مم٤م أقمرض يٙمقن أن ضمقاز قمغم قمثٞمٛملم حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ ويمذًمؽ

 يٛمٜمع ُم٤م يقضمد ٓ إظم٤ٌمر قمٚم ء قمـ اعمٜم٘مقل واًمٜم٘مؾ اًمنميٕم٦م ذم اًمٙمٚمٞم٦م اًم٘مقاقمد وم٢من قمروف عم٤م زاد أن اعمقضمقد

 اشمًع- و٤مق إذا إُمر ٤مص٦م أنوظم ومٞمف اًمزي٤مدة ُمـ

                                                 

 -158( اًمٌ٘مرة: 1)
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 صمالصًم٤م يٙمؼم أن أٟمف يًتح٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وضمّؾ، ذيمر قمزّ  اهلل يٙمؼم، هيٚمٚمفو اهلل شمٕم٤ممم: ويٙمؼم اهلل رمحف اًمِمٞمخ ي٘مقل

ّل صغّم  أن يٕمٜمل، اهلل إٓ إًمف وهيٚمٚمف: ي٘مقل: ٓ  ورد ومٛم ، اًمّمٗم٤م قمغم ىمٞم٤مُمف ذم أوراد قمٜمف وردوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل ي أن  سمٞمده ويٛمٞم٧م احلٛمد، حيٞمل وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف ٓ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل ّمغّم اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم  قمهـ أظمهرى صهٞمٖم٦م اًمّمٞمغ، وردت ذم وردت ، هذه(1) شىمدير رء يمؾ قمغم وهق اخلػم  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 صهقر ُمهـ وهذه (2)شوطمده طمزابإ وهزم، وقمده وصدق، قمٌده ٟمٍم، وطمده اهلل آ إًمف ٓ»ىم٤مل: أٟمف وؾمّٚمؿ 

 وًمهق اًمديـ ًمف خمٚمّملم اهلل إٓ إًمف ٓ»ىم٤مل: أٟمف وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل صغّم  قمٜمف وضم٤مء، اعمّمٜمػ قمٜمٝم٤م ٟم٘مؾ اًمتل اًمتٝمٚمٞمؾ

ّل صغّم  قمـ وردت اًمثالث إًمٗم٤مظ هذه ومٙمؾ (3)شاًمٙم٤مومرون يمره  اًمّمٗم٤م- قمغم اًمتٝمٚمٞمؾ ذموؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صهغّم  قمـ صم٧ٌم اًمتل اعمقاوع ُمـ وهل، دقم٤مء وعُمق هذا أن أي، ويدقمقىم٤مل:   أٟمهفوؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 ؿم٤مء- سم  ويدقمق يديف ومػمومع اًمّمٗم٤م قمغم وُمٜمٝم٤م ومٞمٝم٤م يديف رومع

 اًمٕمٌه٤مس سمٞم٧م قمٜمد ُمقوققم٦م يم٤مٟم٧م قمالُم٦م هق اًمٕمٚمؿ، اًمٕمٚمؿ إمم ومٞمٛمٌم، اجلٌؾ ُمـ يٜمزل أي، يٜمزل صمؿىم٤مل: 

 اخلي- اًمٚمٛم٤ٌمت ذم ُمقضمقدة أن وهل قمٜمف اهلل ريض

 ُمهـ أؿمد يٙمقن هٜم٤م واًمًٕمل، ؿمديًدا ؾمٕمًٞم٤م يٕمٜمل يًٕمك، أظمر اًمٕمٚمؿ إمم يًٕمك صمؿ، اًمٕمٚمؿ إمم ومٞمٛمٌمىم٤مل: 

هّل صهغّم  يم  اًم٘مقة ٕن اعم٘مّمقد ُمٜمف إفمٝم٤مر ؿمديًدا ؾمٕمًٞم٤م يٙمقن وإٟم ، اًمٓمقا  ذم اًمرُمؾ  قمٚمٞمهف اهلل يم٤من يٗمٕمؾ اًمٜمٌَّ

 وأصح٤مسمف-وؾمّٚمؿ 

 ودقم٤مئف وهتٚمٞمٚمف وشمٙمٌػمه رىمٞمف طمٞم٨م ُمـ اًمّمٗم٤م قمغم يمٗمٕمٚمف اًمث٤مين ومٞمٗمٕمؾ اًمٕمٚمؿ سمٕمد اعمروة إمم يٛمٌم صمؿىم٤مل: 

 ذًمؽ- وٟمحق

 ذم حيتًه٥م أؿمهقاط ؾمهٌٕم٦م يٙمٛمهؾ طمتهك ؾمهٕمٞمف ُمقوع ذم ويًٕمك ُمِمٞمف ُمقوع ذم ومٞمٛمٌم يٜمزل صمؿىم٤مل: 

 – اًم٘مهٞمؿ اسمـ ٟم٘مؾ ًمٙمـ، اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٤مشمٗم٤مق وهذا، سم٤معمروة وخيتتؿ سم٤مًمّمٗم٤م ؾمٕمٞمف: يٌتدأ وسم٤مًمرضمقع ؾمٕمٞمف اًمذه٤مب

 ـمٌع يمت٤مب طمجه٦م عم٤م واطمد: وًمٙمـ ؿمقط واًمٕمقد اًمذه٤مب ي٘مقل: إن أن اسمـ طمزم يم٤من –ٜمل ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر يٕم

                                                 

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)

 (-1641رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمّمٖمرى )( 3)
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 ذم ٕٟمهف ذيمهر، اًمٙمته٤مب ههذا يمت٤مب آظمر همػم ذيمره٤م اسمـ طمزم ذم اًمٙمالم، ومرسم  هذا ومٞمف ًمٞمس طمزم ٓسمـ اًمقداع

 آظمهر يمته٤مب قمهغم اًم٘مهٞمؿ اسمـ وىمػ ومرسم ، ؿمقط واًمرضمقع ؿمقط اًمذه٤مب أن يمالًُم٤م سحًي٤م اًمقداع طمج٦م يمت٤مب

 اًمٙمت٤مب- هذا همػم

 اًمت٘مّمهػم صهٗم٦م إن ؿم٤مء اهلل قمـ ـمًٌٕم٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ، طمؾَّ  وىمد ُمٕمتٛمًرا يم٤من إن ؿمٕمره ُمـ ي٘مٍم اًمِمٞمخ: صمؿ ي٘مقل

 ًمٚمٛمرأة- اًمت٘مّمػم صٗم٦م شمٙمقن ويمٞمػ ًمٚمرضمؾ يٙمقن احل٩م: يمٞمػ ذم

 سمٕمهد طمؾ: أي وىمد، ٛمتًٕم٤مُمت يم٤من عمـ قمٛمرة أو ُمٜمٗمردة قمٛمرة ُمٕمتٛمًرا أي يم٤من، طمؾ وىمد ُمٕمتٛمًرا يم٤منىم٤مل: إن 

 ذًمؽ- ومٕمٚمف

، اإلطمهالل رهؿ جيهقز ٓ اًمثالصمه٦م هه١مٓء، حيهؾ وم٢مٟمف ٓ واًم٘م٤مرن واعمٗمرد هدي ُمٕمف يم٤من إن اعمتٛمتع إٓىم٤مل: 

 ؿمهٕمره طمٚمهؼ ٕٟمهف إن ؿمهٕمره ُمـ حيٚمؼ وٓ حيؾ ومال ٟمًٙمف يتؿ مل أيْم٤م واًم٘م٤مرن، ٟمًٙمف يتؿ مل واوح ٕٟمف اعمٗمرد

 أن قمٌه٤مس أو اسمهـ ضم٤مسمر ُمـ ضم٤مء ىمد ٕٟمف وذًمؽ اردي ُمٕمف ؾم٤مق ىمد يم٤من إذا اعمتٛمتع حمٔمقًرا، يمذًمؽ يٙمقن أشمك

ّل صغّم  ، ُمٕمهف اردي ؾم٤مق يٙمقن ٟمققم٤من: إُم٤م أن اعمتٛمتع، (1)شحيؾ ومال اردي ؾم٤مق ُمـ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 يٙمهـ مل إن ُمه٤موأ، اًمٕم٤مذ اًمٞمقم ذم اردي ذسمح اًمذسمح حللم إطمراُمف قمغم سمٚمده: ومٜم٘مقل: يٌ٘مك ُمـ ُمٕمف سم٤مردي ضم٤مء

 ومٕمٚمهفؾُمٜم٦َّم  هق اردي هٜم٤م: ُم٠ًمًم٦م: ؾمقق هذه ؾمقق، ذًمؽ سمٕمد يتحٚمؾ، ؿمٕمره سمحٚمؼ يتحٚمؾ وم٢مٟمف اردي ؾم٤مق ىمد

ّل صغّم   إمم اًمٖمهٜمؿ دظمهقل ممٜمهقع أن ٕن ؾمهقىمف صهٕم٥م اًمزُم٤من هذا ذم وًمٙمـ ومٞمف ؿمؽ ٓوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

وىم٤مًمه٧م: ٓ  اًمنمهـم٦م ُمٜمٕمتهؽ ؾمهٞم٤مرشمؽ ذم ٕمهؽُم سمٖمٜمٛمهؽ ضمة٧م ومٚمق وهٙمذا أُمراض شمٜم٘مؾ ُمٙم٦م، ي٘مقًمقن: إهن٤م

 قمهغم وشمٌ٘مهك شمدظمٚمهف ُمٌٙمهًرا اعمِمهٙمٚم٦م، ُمٌٙمهًرا أدظمٚمهف ُمهـ إٓضمهًدا  أن صٕم٥م اردي ؾمقق شمدظمؾ، ومٚمذًمؽ

 ُمِم٘م٦م- ومٞمٝم٤م إطمراُمؽ

 باب صفة احلج

 اًمًه٤مسم٘م٦م إطمٙمه٤مم، اًمٕمٛمهرة دون سمه٤محل٩م اعمتٕمٚم٘مه٦م إطمٙم٤مم قمـ يتٙمٚمؿ سمدأ، احل٩م صٗم٦م اًمِمٞمخ: سم٤مب ي٘مقل

 وم٘مط- احل٩م ذم ُمٜمٗمردة واحل٩م، وهذه اًمٕمٛمرةشمِمؽمك ومٞمٝم٤م 

                                                 

 ذم حت٘مٞمؼ اعمًٜمد- ط( قمـ ضم٤مسمر ُمرومققًم٤م، وصححف اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤو15163صحٞمح- ُمًٜمد أمحد )( 1)
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ًٓ  يم٤من وم٢من، اًمث٤مُمـ اًمٞمقم وهق، اًمؽموي٦م يقم يم٤من وإذاىم٤مل:   اًمٞمهقم، قمرومه٦م إمم وظمهرج ُمٙمه٦م ُمهـ أطمرم طمال

 ُمهـ ُمٕمٝمؿ اعم٤مء ومٞم٠مظمذون ومٞمٝم٤م ُم٤مء ٓ قمروم٦م ٕن، ومٞمف اعم٤مء يروون اًمٜم٤مس ٕن شمروي٦م ؾمٛمل اًمؽموي٦م يقم هق اًمث٤مُمـ

 همهػم إمم ومٞمٝمه٤م واعمٌٞمه٧م ُمٜمك إمم ُمـ اإلطمرام ومٞمف واًمذه٤مب اًمث٤مُمـ اًمٞمقم أومٕم٤مل ويمؾ، باًمِ٘مرَ  ذم ويدظمٚمقٟمف ُمٙم٦م

 -ؾُمٜم٦َّم اًمث٤مُمـ اًمٞمقم أومٕم٤مل ذطمف ًمٚمٌخ٤مري: وم٘م٤مل: إن يمؾ اًمٙمرُم٤مين ذم طمٙم٤مه٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٢ممج٤معؾُمٜم٦َّم  هل ذًمؽ

ًٓ  يم٤من ومٛمـىم٤مل:  ًٓ  يم٤من ُمٙم٦م، ُمـ ُمـ أطمرم طمال  يمه٤من أو ارهدي ًهؼي ومل أطمؾ وىمد ُمتٛمتًٕم٤م يم٤من سم٠من طمال

ٜم٦َّم وم٢من ُمٙم٦م أهؾ ُمـ ًُّ  ُمهـ حيهرم ًمهف وجيهقز، ُمٜمهك ُمـ حيرم أن ًمف وجيقز، إصؾ هق هذا، ُمٙم٦م ُمـ حيرم أن اًم

ًٓ  يم٤من ومٛمـ، قمروم٦م ُمـ حيرم أن ًمف جيقز ٓ ي٘مقل: إٟمف اًمٕمٚمؿ ٕن سمٕمض أهؾ، اًمّمحٞمح قمغم قمروم٦م  ُمـ اطمرم طمال

 ُمٜمك- إمم ذًمؽ سمٕمد يٜمت٘مؾ صمؿ ُمٙم٦م

اًمٞمهقم اًمت٤مؾمهع، إِِذ  وسمهدأ اًمؽمويه٦م يهقم اٟمتٝمك إذا قمروم٤مت إمم ُمٜمك ُمـ ظمرج يٕمٜمل، ٤متقمروم إمم وظمرجىم٤مل: 

ٜم٦َّم ًُّ  سمٕمهد قمرومه٦م إمم ُمٜمهك ُمـ خيرج، اًمِمٛمس ـمٚمقع سمٕمد ومٞمٛمٌم اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م إذا اًمت٤مؾمع ذم اًمٞمقم خيرج أن اًم

 اًمِمٛمس- ـمٚمقع

 إذا ىمقًمهف، ُمًه٠مًم٦م ُمـ يمثرأ قمٜمدٟم٤م هٜم٤م، سمٞمٜمٝم  جيٛمع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغّم  قمروم٦م يقم اًمِمٛمس زاًم٧م وم٢مذاىم٤مل: 

 وىمهػ ُمهـ ومٙمهؾ، اًمِمهٛمس ـمٚمقع ُمـ قمروم٦م يقم اًمقىمق  يٌدأ: قمروم٦م سمٞمقم اًمقىمق ، قمروم٦م يقم اًمِمٛمس زاًم٧م

ٜم٦َّم صح وىمقومف، وًمٙمـ اًمزوال ىمٌؾ وًمق اًمٞمقم ذًمؽ ًُّ  اًمثه٤مين هذا واطمد، إُمهر اًمزوال اًمقىمق  سمٕمد يٙمقن أن اًم

ٜم٦َّم، سمٞمٜمٝم  جيٛمع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغّم  قمروم٦م يقم اًمِمٛمس زاًم٧م ىمقًمف: إذا ًُّ  اًمٔمٝمهر جيٛمهع أن قمرومه٦م ذم يم٤من عمـ اًم

 ًمٕمٚمه٦م ههق إٟمه  قمرومه٦م يهقم ذم اًمّمهالشملم سملم اجلٛمع ذم اًمٕمٚم٦م أن قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمر وىمد، مجًٕم٤م ومٞمّمٚمٞمٝم  واًمٕمٍم

 إذا إٓ قمرومه٦م ذم اًمّمهالشملم سمهلم اجلٛمهع ًمهف جيهقز ٓ اعمٙمل أن قمغم يٜمّمقن اًمٗم٘مٝم٤مء وم٢من ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء، اًمًٗمر

 اإلمت٤مم- قمٚمٞمف جي٥م سمؾ ِم٘م٦مُم وضمدت

، اعمقىمهػ إمم يّمػم صمؿ، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ضم٤مء يم ، (1)إىم٤مُمتلمو سم٠مذان سمٞمٜمٝم  جيٛمع واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صغّم ىم٤مل: 

 وىمقومهف ومه٢من اًمٗمجهر ـمٚمهقع سمٕمهد اًمهزوال ىمٌؾ وىمػ ُمـ ًمٙمـ اًمزوال أن يٙمقن سمٕمد اًمقىمق  ذم إصؾ أن أي

                                                 

 ( ُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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 ومٙمؾ، اًمٗمجر سمٓمٚمقع يٌدأ يقم أول أٟمف اعمذه٥م هق؟ ُم٤م يقم أول أن وهق ُم٠ًمًم٦م قمغم ُمٌٜمٞم٦م ُم٠ًمًم٦م وهذه، صحٞمح

 صحٞمح- وىمقومف وم٢من اًمٗمجر ـمٚمقع سمٕمد قمروم٦م يقم ذم وىمػ ُمـ

 ههق ُمٕمهرو  قمرٟمه٦م سمٓمهـ، قُمَرٟمه٦م سمٓمـ إٓ ُمقىمػ يمٚمٝم٤م وقمروم٦م، قمروم٦م هق اًمذي اعمقىمػ إمم يّمػم صمؿىم٤مل: 

وًمهذًمؽ  ذم قمرومه٦م ُمٜمف وضمزء قمرٟم٦م سمٌٓمـ ُمٜمف ضمزء قمروم٦م هذا ُمًجد، سمٕمروم٦م اعمقضمقد اعمًجد ُمـ ضمزء ومٞمف اًمذي

وم٠مٟمه٧م  سمٓمـ وادي ُمٌه٤مذة قمروم٦م سمٕمد ُمـ أن يٕمٚمؿ ُم٤مؿمًٞم٤م طم٩م اًمقادي: اًمذي قمـ سمٓمـ قمرٟم٦م، ومٝمذا ورومٕمقاىم٤مل: 

 ًٓ ا حيّده٤م ومٝمق قمروم٦م ُمـ ًمٞمس وهق وادي ٕٟمف قمرٟم٦م سمٓمـ هق اًمٜمزول ومٝمذا شمٜمزل ٟمزو  ُمٙم٦م- ضمٝم٦م ُمـ طمدًّ

ّل صغّم  ُمقىمػ ذم ي٘مػ أن ويًتح٥مىم٤مل:  ٜم٦َّموؾمّٚمؿ،  ٚمٞمفقم اهلل اًمٜمٌَّ ًُّ  اهذا ي٘مهػ أن ىمقًمف وُمٕمٜمك ي٘مػ أن اًم

٤ًٌم يٙمقن أن، اًمؽمشمٞم٥م ٜم٦َّم، رايم ًُّ ٤ًٌم يٙمقن أن اًم  , اًمٌمهء هذا يقضمد ٓ دواب: أن هٜم٤مك يم٤من إن , داسمتف قمغم رايم

 اعمقاوهع ُمهـ ههذا ٗم٘مٝمه٤مء: إنىمه٤مل اًمجيٚمس وًمذًمؽ  ذًمؽ سمٕمد صمؿ ُمٞمف ىمد قمغم واىمًٗم٤م يٙمقن أن ذًمؽ يٚمٞمف سمٕمد صمؿ

 وم٢مٟمهف وًمهذًمؽ، ُمِمه٘م٦م قمٚمٞمهف ـمٌٕمه٤مً  يٙمهقن أن إٓ واىمًٗم٤م يٙمقن يًتح٥م أن ذم قمروم٦م ومٞمٝم٤م اًمقىمق  يًتح٥م اًمتل

ٜم٦َّم، هن٤مره آظمر ذم يت٠ميمد ًُّ  وشم٠ًمًمف- وضمّؾ  قمزّ  اهلل شمدقمق ىمدُمٞمؽ قمغم واىمٗم٤مً  شم٘مػ أن قمروم٦م هن٤مر آظمر ذم وم٤مًم

ّل صغّم  ُمقىمػ ذمىم٤مل:  ّل صغّم  وىمق وؾمّٚمؿ،  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ  ىمريٌه٤مً  اًمّمهخرات قمٜمد يم٤منوؾمّٚمؿ  ٞمفقمٚم اهلل اًمٜمٌَّ

 اجلٌؾ- ُمـ

 اعمٕمرو - اًمّمخرات ُمـ ىمري٤ٌمً  قمروم٦م سمجٌؾ يًٛمك اًمذي اجلٌؾ قمٜمد ُمٜمف ىمري٤ٌمً  أوىم٤مل: 

 سمحٌهؾ يًهٛمك , أن ُمٕمهرو  , اًمٓمريهؼ هق اعمِم٤مة طمٌؾ يٙمقن يٕمٜمل، يديف سملم اعمِم٤مة طمٌؾ وجيٕمؾىم٤مل: 

 ول-إ اًمزُمـ ذم قمٚمٞمف يٛمِمقن اًمذي اعمِم٤مة ـمريؼ أي اعمِم٤مة

 ذيهؽ ٓ وطمهده اهلل إٓ إًمف ىمقل: ٓ ُمـ ويٙمثر، ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ ذيمرت يم  رايم٤ٌمً  ويٙمقن اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾىم٤مل: 

هّل صهغّم  قمـ ضم٤مء اًمدقم٤مء ىمدير، هذا رء يمؾ قمغم وهق اخلػم سمٞمده احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف وؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 سمٕمْمهٝم٤م وذم (2)شويٛمٞمه٧م حيٞمهل» زيه٤مدة ٝم٤مسمٕمْم ، وذم(1)وهمػمه ؿمٕمٞم٥م سمـ قمٛمرو طمدي٨م ُمٜمٝم٤م صٞمٖم٦م ُمـ سم٠ميمثر

                                                 

 (-1536(- صحٞمح اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )3585صحٞمح- اًمؽمُمذي )( 1)

 (-1999(- وٕمٞمػ اجل٤مُمع )3778وٕمٞمػ- اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمِمٕم٥م )( 2)
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ّل صغّم  سملّم  ، وىمد(1)شيٛمقت ٓ اًمذي احلل وهق» زي٤مدة  ىمٌٚمهف واًمٜمٌّٞمهقن ههق ىم٤مًمف ُم٤م أّن ظمػموؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 -(2)ىمدير رء يمؾ قمغم وهق احلٛمد وًمف اعمٚمؽ ًمف، ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إًمف اًمتٝمٚمٞمؾ: ٓ هق قمروم٦م يقم ذم

، واؾمهتٖمٗم٤مر دقمه٤مء ُمقىمهػ قمرومه٦م يقم، اًمِمٛمس همروب إمم وضمّؾ  قمزّ  اهلل إمم واًمرهم٦ٌم ًمدقم٤مءسم٤م وجيتٝمدىم٤مل: 

ت ىمد وم٢مٟمف اًمٞمقم هذا ذم يدقمق مل وُمـ  ذم يٙمهـ مل ُمهـ ًمٖمهػم يًتح٥م إٟمف سمؾ، ؿمؽ وٓ قمٔمٞم ً  ظمػماً  ٟمٗمًف قمغم ومقَّ

 دقمقة ًمف اًمّم٤مئؿ وم٢من، ًمٞمقما هذا ذم وقمال ضمّؾ  اهلل إمم وسم٤مًٓمتج٤مء وسم٤مًمدقم٤مء سم٤مًمّمٞم٤مم قمروم٦م ذم ُمـ يِم٤مسمف أن قمروم٦م

 ىمهرره يمه  ُمنمهوع همهػم أٟمهف ذم إُمّمه٤مر وم٤مًمّمهحٞمح يٗمٕمهؾ يم٤من اًمذي اًمتٕمريػ وأُم٤م، يدقمق ًمذًمؽ ُمًتج٤مسم٦م

 أٟمهف ويًٛمك اًمتٕمريػ، واًمّمهحٞمح، اعم٤ًمضمد ذم سم٤مجلٚمقس اعمقىمػ سم٠مهؾ اًمتِمٌف وهق، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اعمح٘م٘مقن

 ُمنموع- ًمٙمـ اًمّمحٞمح أٟمف همػم ت٘مدُملماعم واًمًٚمػ اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ومٕمٚمف وإن ُمنموع همػم

ًٓ ـمريهؼ أو عمه٠مَزُملما ـمريؼ قمـ ُمزدًمٗم٦م إمم اإلُم٤مم ُمع يدومع صمؿىم٤مل:  ههق اعمٕمهرو   اعمه٠مزُملم اعمه٠مِزُملم، أو

ّل صغّم ؾُمٜم٦َّم  يتٌع أن أراد ُمـ وًمذًمؽ، اعمِم٤مة سمٓمريؼ ُمهـ  ومٚمٞمه٠مي ُمٕمهف ُمِمك اًمذي اًمٓمريؼ ذموؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  ُمٕمف ُمِمك ذياًم هذا، اعمِم٤مة ـمريؼ  اخلهروج جيقز ُمزدًمٗم٦م: ٓ إمم قمروم٦م ُمـ اخلروجوؾمّٚمؿ،  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  ٕن، اًمِمٛمس ظمروج ىمٌؾ  جيقز ٓ أٟمف قمغم ومدل , اًمٖمروب يتحلم , يتحٞمٜمٝم٤م ضمٚمسوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

٤ًٌم شمرك وم٘مد ىمٌٚمٝم٤م ظمرج وُمـ اخلروج  إومم- ٦ماعم٠ًمًم يم  ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل، هذه واضم

 اخلهروج جيهقز ٓ أٟمف آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم أي، اإلُم٤مم ُمع ىمقًمف، اإلُم٤مم ُمع يدومع صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م: ىمقًمف اعم٠ًمًم٦م

 إٓ قمرومه٦م ُمـ اخلروج جيقز ٓ، اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغمىم٤مل: اًمٕمٚم ء ُمـ  اإلُم٤مم، ـمًٌٕم٤م ُمـ ظمروج سمٕمد إٓ قمروم٦م ُمـ

ُمٕمهرو  أن  ههذا وىمتٜمه٤م وذم، آؾمتح٤ٌمب ؾمٌٞمؾ قمغم ٟمفأ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف واًمذي، اعم٤مًمٙمٞم٦م وهؿ اإلُم٤مم ظمروج سمٕمد

٤ًٌم قمٚمؿ اعمٛمٚمٙم٦م هق اًمٌػمق أُمػم احل٩م هق ُمـ يٙمقن ُمٕمف  ومه٢من، اعمِمه٤مة إٓ ىمٌٚمهف خيرج، ٓ خيرج ُمـ أول هق وهم٤مًم

 سمٕمد ادومع صمؿ ويدومع قمروم٦م ُمـ خترج طمتك شمٜمتٔمرأن  وضمقسًم٤م خلال  اعم٤مًمٙمٞم٦م سمؾ ُمراقم٤مة ًمؽ وم٤مٕومْمؾ ُم٤مًر  يمٜم٧م

ّل صغّم  سمٕمد دومٕمقا إٟم  قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقان ّمح٤مسم٦ماًم وًمذًمؽ، ذًمؽ  -وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

                                                 

 -(168ر )ص( ضمزء سمٙمر سمـ سمٙم٤م1)

 (-3273(- صحٞمح اجل٤مُمع )3585صحٞمح- اًمؽمُمذي )( 2)
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 خيهرج قمرومه٦م ُمهـ ظمرج إذا ٕن اًمِمخص واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم هٜم٤م وأيمدوا، واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمفىم٤مل: 

 اًمًهٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمهف يٙمهقنأن  اًمقىمه٧م هذا ذم اعمٜم٤مؾم٥م وًمذًمؽ، شمٕم٥م سمٕمد ضم٤مء ٕٟمف احل٩م ي٘ميضأن  يريد ُمًتٕمجاًل 

 ومهال إقمْمه٤مء ذم اًمقىمه٤مر، إقمْمه٤مء ذم واًمقىم٤مر إومٕم٤مل ذم اًمًٙمٞمٜم٦م أن واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م سملم ىم٤مر، واًمٗمرقواًمق

 إومٕم٤مل- ذم واًمًٙمٞمٜم٦م وآًمتٗم٤م  يمثػم احلريم٦م يٙمقن

 ضمه٤مء يم  اًمرطم٤مل طمط ىمٌؾ واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب صغّم  ُمزدًمٗم٦م وصؾ قمّز وضمّؾ، وم٢مذا ذايمًرا هلل ُمٚمًٌٞم٤م ويٙمقنىم٤مل: 

 ذم يته٠مظمر يٕمٜمهل، سمٖمٚمهس اًمٗمجهر يّمكم صمؿ، اعمزدًمٗم٦م ذم يٕمٜمل يٌٞم٧م، ا٤م يٌٞم٧م صمؿ، سمٞمٜمٝم  ٛمعجي، ضم٤مسمر طمدي٨م ذم

ا هٜمه٤مك ؾمهٞمٛمر ُمٕمٜمه٤م أن سمٛمزدًمٗم٦م اًمقىمق  ذم قمٜمده، قمٜمدٟم٤م ومٞم٘مػ احلرام اعمِمٕمر ي٠مي، وومٞمٝم٤م صالهت٤م ًٌه٤م طمهدًّ  واضم

ا وهٜم٤مك هّل صهغّم  ٕن ٞمهؾاًمٚم ٟمّمهػ إمم وم٢مٟمف قمٜمدهؿ اًمقاضم٥م احلد وم٠مُم٤م، درضم٤مت واعمٜمدوب ُمٜمدوسًم٤م طمدًّ  اهلل اًمٜمٌَّ

 أن يٛمٙمهـ طمهدّ  آظمر وم٢مذا وٟمٔمرٟم٤م، اًمٗمجر ـمٚمقع ىمٌؾ ُمزدًمٗم٦م إمم خيرضمقا أن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ًمٕمدد أذنوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف

 ٟمٔمر ُم٠ًمًم٦م ذم طمدّ  إذا، اًمٜمٔم٤مئر قمٜمف يٕمر  اًمٜمٔم٤مئر قمٜمف يٕمر  اًمِم٤مرع إِذِ  اًمِم٤مرع طمّده٤م اًمتل اعمقاىمٞم٧م ُمـ ًمف حيدّ 

ه طمدّ  أىمرب إمم ٟمٔمرٟم٤م، ثٚمفسمٛم إظمرى اعم٤ًمئؾ ذم طمده٤م ذم ىمري٥م ُمـ اًمٗمجر وضمدٟم٤م أن أىمرب ذًمهؽ  اًمِم٤مرع طمدَّ

 ٟمّمهػ إمم أهنه٤م ,قمهغم اًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م ًمٚمٛمهذه٥م  – اًمٕمِم٤مء ىم٤مًمقا: إن صالة ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مء، اًمٚمٞمؾ هق ٟمّمػ

ع، قمهغم اجلٛمٞمه اًمٚمٞمهؾ ٟمّمهػ إمم اه٤م يٌ٘مك أن ُمزدًمٗم٦م إمم دومع قمغم ُمـ جي٥م ومٜم٘مقل: إٟمف، آظمتٞم٤مر وىم٧م، اًمٚمٞمؾ

 اًمٚمٞمهؾ ٟمّمهػ ىمٌؾ أشمك وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل: ُمـ ذًمؽ قمغم وإومْمؾ أن يت٠مظمر، وؾمٜمتٙمٚمؿ قمغم إومْمؾ سمٕمد ىمٚمٞمؾ، وسمٜم٤مءً 

 سمٕمهد ضمه٤مء دم، وُمهـ ومٕمٚمٞمهف ىمٌهؾ ظمهرج ومٛمـ، اًمقاضم٥م احلد هق هذا، ٟمّمٗمف إمم ُمزدًمٗم٦م ذم اعمٙم٨م قمٚمٞمف ومٞمج٥م

 ٟمّمهػ وٟمٕمهر ، اًمقاضمه٥م ؾمه٘م٤مطإل اعمهرور يٙمٗمٞمف ٟم٘مقل: إٟمف وم٢مٟمٜم٤م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد إٓ يّمٚمٝم٤م مل اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ

 اًمٗمجهر أن وذًمهؽ ُمٜمتّمهػ اًمٚمٞمهؾ، ومٚمهق سمٞمهٜمٝم  اًمقؾمهط ٟمٜمٔمهر صمؿ اًمٗمجر وصالة اًمٕمِم٤مء ًمّمالة سم٤مًمٜمٔمر اًمٚمٞمؾ

 اًمٗمجهر ُمهـ صهالة اعمٖمهرب إمم صهالة ٟمٜمٔمر، قمنم اًمث٤مٟمٞم٦م يٙمقن اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ اًم٤ًمدؾم٦م وم٢من اًم٤ًمدؾم٦م واعمٖمرب

 سمهؾ اًمٗمجهر ـمٚمهقع إمم يٜمتٔمر أن ىمٚمٜم٤م: اعمٜمدوب ٟم٤مقمٜمد اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م، اًمٚمٞمؾ ومٛمٜمتّمػ ذًمؽ اًمقىم٧م يٙمقن ٟمّمػ

ضمهًدا،  شمنمهق طمتهك وإٟمه ، اًمِمٛمس ـمٚمقع ٓ إمم ىمٚمٞمؾ سمٕمد اعمّمٜمػ ؾمٞمذيمر يم ضمًدا  اًمِمٛمس إذاق إمم يّمؼم

، احلهرام اعمِمٕمر ي٠مي ذًمؽ سمٕمد صمؿ، ذم همٚمس اًمٗمجر يّمغّم  أٟمف اعمّمٜمػ ذيمر يم  رء أول ذًمؽ؟ طملم يٗمٕمؾ وم ذا

ـْ قَمَروَمه٤مٍت وَمه٤مْذيُمُروا اهللََّ قِمٜمْهَد ﴿ قمّز وضمّؾ  اهلل يمت٤مب ذم إول ٤من، اعمٕمٜمكُمٕمٜمٞم ًمف احلرام واعمِمٕمر وَم٢مَِذا َأوَمْْمهُتْؿ ُِمه
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، يم٤مُمٚمه٦م اعمزدًمٗمه٦م ُمٕمٜمه٤مه اًمٕمٚمهؿ أهؾ ُمـ اعمح٘م٘ملم قمٜمد قمّز وضّمؾ اهلل يمت٤مب ذم احلرام اعمِمٕمر (1)﴾اعمَِْْمَٕمِر احْلََرامِ 

 ي٘مّمهده اًمذي هق اخل٤مص اعمٕمٜمك وهذا احلرام ًمٚمٛمِمٕمر ظم٤مص ُمٕمٜمك وهٜم٤مك، اعمزدًمٗم٦م يمؾ احلرام اعمِمٕمر ومٞمًٛمك

 اًم٘مهرآن ذم وإٟمه ، احلهرام اعمِمٕمر ٟم٘مقل: ي٠مي يم٤مُمٚم٦م اعمزدًمٗم٦م نوي٘مّمد وٓ اخل٤مص اعمٕمٜمك هٜم٤م: ي٘مّمدون اًمٗم٘مٝم٤مء

ّل صغّم  وىمػ اًمذي اعمقوع هق هٜم٤م اخل٤مص اعمٕمٜمك، اعمزدًمٗم٦م سمف ىمّمد إٟم   اظمتٚمهػ وىمدوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل قمٜمده اًمٜمٌَّ

 وهق اًمٕمٚم ء سمٕمض ذيمر وىمد، ذًمؽ همػم وىمٞمؾ، اًمّمٖمػم اجلٌؾ ، وم٘مٞمؾ: أٟمفوؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغّم  وىمقومف ُمقوع ذم

ٟم٘مٚمه٧م قمٜمهف  عمه٤مذا واًمِمهٞمخ، قمٜمه٤م ظُمِٗمهل احلهرام اعمِمهٕمر ُمقوهع أن إٟمه٤مم ُمٗمٞمهد صه٤مطم٥م ضم٤مه اسمـ اًمِمٞمخ

 ومٙمه٤من ُمٙم٦م حمٙمٛم٦م ٞمسرئ هق ويم٤من، اعمِم٤مقمر سمٛمقاوع اعم٤ميض سم٤مًم٘مرن اًمٜم٤مس أقمٚمؿ ُمـ اًمِمٞمخ ٕن؟ سم٤مخلّمقص

هّل  وىمٗمهف اًمهذي اعمقىمػ ُمقوع أن ُمٜمًٙمف ذم ذيمر وىمد، وطمدوده٤م اعمِم٤مقمر ُمقاوع حتديد ذم ًمٚمج٤من رئٞم٤ًمً  اًمٜمٌَّ

 اًمٜمه٤مس يتهزاطمؿ ٓ ًمٙمل طمٙمٛم٦م ذًمؽ ذم يم٤من ورسم ، وؿم٘مٝم٤م اًمٓمرق ومتح ُمع وظم٤مص٦م صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ ظَمِٗمل

 أن اعمًهجد ومٞمهف سمٜمهل اًمهذي اجلٌهؾ ُمقوع احلرام راعمِمٕم ي٘مقل: إن ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٟمٕمؿ، دون آظمر ُمقوع ذم

 وضمّؾ- قمزّ  اهلل قمٜمد ُمـ ي٘مقل همػم ذًمؽ، واًمٕمٚمؿ وُمٜمٝمؿ، اعمزدًمٗم٦م ذم اعمقضمقد

ويٙمهقن ُمهـ ، اًمهدقم٤مء ويٓمٞمهؾ ويهدقمق، اًمٗمجهر ـمٚمقع سمٕمد أي، قمٜمده ومٞم٘مػ احلرام اعمِمٕمر ي٠مي ي٘مقل: صمؿ

 وىمقًمهؽ سم٘مقًمؽ وقمدشمٜم٤م يم  ارمحٜم٤مو ًمٜم٤م واهمٗمر هديتٜم٤م يم  ًمذيمرك ومقوم٘مٜم٤م إي٤مه وأريتٜم٤م ومٞمف ووم٘متٜم٤م يم  دقم٤مئف: اًمٚمٝمؿ

ـْ قَمَروَم٤مٍت وَم٤مْذيُمُروا اهللََّ قِمٜمَْد اعمَِْْمَٕمِر احْلََرامِ ﴿ احلؼ  ُمهـ قمهغم أىمهػ مل اًمدقم٤مء هذا أن ، احل٘مٞم٘م٦م(2)﴾وَم٢مَِذا َأوَمْْمُتْؿ ُِم

 أيب ٕظمهل شمرمجتهف ذم ٘مدداعم اًمْمٞم٤مء ذيمر اسمـ ىمداُم٦م، وًمٙمـ هق ُمًتٜمد اعمقومؼ ُم٤م أدري وٓ اًمًٚمػ ُمـ سمفىم٤مل 

 اعمِمهٝمقرة اًمٕمٛمريه٦م ُمٙمتٌه٦م ًمف اعم٘مدد قمٛمر أسمق اًمٕم٤ممل قمٛمر اًمٕم٤مسمد أسمق اًمٕم٤ممل هق اًمزاهد وأظمقه ,ىمداُم٦م اسمـ حمٛمد

  يًٛمع ٓ أٟمف دأسمف ُمـ يم٤من قمٛمر أسمق , زُم٤مٟمٜم٤م ذم اًم٤ٌمىمٞم٦م اعمٙمت٤ٌمت أؿمٝمر ُمـ وهل هذه
ٍ
 يٙمهـ مل ُم٤م سمف دقم٤م إٓ سمدقم٤مء

 ؾمه٥ٌم ههذا قمهغم أىمهػ ومل ًمهف أصهؾ مل ُمًٜمد ًمٙمـ ًمف دقم٤مءً  يٕمٜمل وأظمقه هق يٕمٜمل دواوضم ومرسم ، هنل ومٞمف ـمٌٕم٤مً 

 وضمّؾ- قمزّ  اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ، اًمدقم٤مء

 اًمْمقء- يًٗمر أو اًمِمٛمس شمًٗمر طمتك وإٟم  اًمِمٛمس ـمٚمقع طمتك يٜمتٔمر ٓ يٕمٜمل، يًٗمر أن إممىم٤مل: 

                                                 

 -198( اًمٌ٘مرة: 1)

 -198( اًمٌ٘مرة: 2)
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 ٓ سمهـ قمٛمهر يمه٤مٟمقاصمؿ يدومع طملم شمٓمٚمع اًمِمٛمس، وذًمؽ ٕن أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م يمه  صمٌه٧م ُمهـ طمهدي٨م اىم٤مل: 

 ُمٜمٝمه٤م يهدومٕمقن يٕمٜمل ذًمؽ ، وسمٕمد(1)صمٌػم ي٘مقًمقن: أذقو اًمِمٛمس شمنمق طمتك مجع ُمـ يٗمٞمْمقن خيرضمقن وٓ

ّل صغّم  وًمٙمـ، ُمٜمك إمم ُمٜمٝم٤م ويٗمٞمْمقن، ُمٜمك إمم  دومع- اًمِمٛمس أؾمٗمرت ومٚم ، ظم٤مًمٗمٝمؿوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

، ضمه٤مء عمه٤م أسمرهه٦م ومٞمهؾ طمهٌس ومٞمهف اًمذي هق هذا حمن وادي، سمحجر رُمٞم٦م ىمدر أهع حمناً  سمٚمغ وم٢مذاىم٤مل: 

ّل صغّم  ويم٤من  طمهدي٨م ُمهـ اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم وم٘مد، أهع طمجف ذم حمن وادي إمم وصؾ إذاوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اًمذيمر وىمق   أٟمف ضم٤مسمر  أهع يٕمٜمهل ,ىمٚمهٞماًل  طمهرك حمناً  أشمك إذا طمتكىم٤مل: سمٛمزدًمٗم٦م وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل ٜمٌَّ

 سمٕمد يٕمٜمل هق أن اعمحن وادي، اعمٌم يٌٓمئ يٕمٜمل ٓ، سمحجر رُمٞم٦م ىمدر ىمقرؿ: أهع ُمٕمٜمك ، وهذا(2),ىمٚمٞماًل 

 ىمهدي ً  حمن، يمه٤من وادي هق اًمذي يًٛمك ظمٞم٤مم، هذا ا٤م سمٜمٞم٧م أن ُم٤ًموم٦م يقضمد ُمٜمك وىمٌؾ ُمزدًمٗم٦م هن٤مي٦م يمٚمٛم٦م

 ومٞمهف ومقوٕم٧م، جقازهسم وم٠مومتقا حمن وادي ذم اخلٞم٤مم ووع جيقز هؾ اًمٕمٚم ء يم٤ٌمر هٞمة٦م اؾمتٗمتٞم٧م صمؿ ومٞمٝم٤م ظمٞم٤مم ٓ

 ؾمٜمقات- مخس وأرسمٕم٦م صمالصم٦م ؾمٜمقات سمْمٕم٦م ىمٌؾ ووٕم٧م إومم اخلٞم٤مم ووع سمٕمد ظمٞم٤مم

 اخلهذ  يمحَمه طمّمهٞم٤مٍت  سمًٌع ومػمُمٞمٝم٤م، اًمٙمؼمى اجلٛمرة وهل، اًمٕم٘م٦ٌم سمجٛمرة ومٞمٌدأ ُمٜمك ي٠مي طمتكىم٤مل: 

 وههذه، ُمٙم٦م ممإ وأىمرا٤م اجلٛمرات آظمره٤م: آظمر وهل اًمٕم٘م٦ٌم مجرة هل اجلٛمرات هذه أول، طمَم يمؾ ُمع ويٙمؼم

 ظمٚمهػ يٚمهػ وم٢مٟمف اًمٕم٘م٦ٌم مجرة يرُمل أن أراد ُمـ يم٤من وًمذًمؽ ضمٌؾ ظمٚمٗمٝم٤م يم٤من ٕهن٤م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ؾمٛمٞم٧م اجلٛمرة

 اطمته٤مج عم٤م صمؿ، ًمٗم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يٚمػ ي٠مي يًتٌٓمـ اًمقادي ي٠مي وإٟم  ىم٤مدم وهق يرُمٞمٝم٤م ومال اجلٌؾ ظمٚمػ ُمـ ي٠مي: اجلٌؾ

 وووهٕمقا اجلٌؾ أزاًمقا؟ ومٕمٚمقا اجلٌؾ، وم ذا يزال أن سمد ىم٤مًمقا: ٓ آظمر اًم٘مرن اعم٤ميض ذم ضمناً  يٌٜمقا أن اعمًٚمٛمقن

 يمه٤من وُمـ، أظمرى ضمٝم٦م ُمـ رُمٞمٝم٤م جيقز وإٟم  اجلٌؾ ضمٝم٦م ُمـ رُمٞمٝم٤م جيقز ي٘مقًمقن: ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن، ضمداراً  ُمٙم٤مٟمف

 يٙمهقن أشمٞمه٧م ومه٢مذا، اًمٕم٘مٌه٦م مجهرة ذم ضمهدار هٜم٤مك يم٤من أًمػ وأرسمٕمٛمة٦م وشمًٕم٦م أفمـ قم٤مم إمم يم٤من ىمديً   أٟمف يتذيمر

 اجلدار هذا سم٢مزاًم٦م اعمِم٤ميخ أومتك ذًمؽ سمٕمد صمؿ، دائرة ٟمّمػ طمقض ٟمّمػ ظمٚمػ ُمـ ر٤م يٙمقن وإٟم  ضمدار هٜم٤مك

 وم٢مٟمف، اعمٕمٜمك زال إذاً  اجلٌؾ زال اجلٌؾ: ومٚم  وضمقد سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مديؿ اًمٜمٝمل ٕن، اجلٝم٤مت مجٞمع ُمـ رُمٞمٝم٤م جيقز وأٟمف

 ههذا إذاً ، ومٞمف ُيزد ومٚمؿ يتٖمػم مل هق هق واعمقوع عاعمقو زال وم٢مٟمف يرُمك واعم٘مّمقد ومٚم  اجلٌؾ ضمٝم٦م ُمـ اًمرُمل يم٤من

                                                 

 (-1684صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)
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 وىمد هٜم٤مك اجلٌؾ يم٤من قمٜمدُم٤م إول اًمزُمـ وم٤ٌمقمت٤ٌمر ويًت٘مٌؾ ر٤م يٚمػ أٟمف: اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤ملعم٤م  ًمذًمؽ، إول اعمقوع

 اعمقوهع اًمقاىمهع: ُمه٤م سمٛمٕمرومه٦م قمٚمٞمٝمه٤م ٟم١ميمد دائ ً  ُم٠ًمًم٦م قمٜمدٟم٤م: وهذه اًمث٤مين إُمر، واطمد هذا، اجلٌؾ ذًمؽ زال

 طمٞمهٜم  قمالُمه٦م، وًمهذًمؽ ههق وم٢مٟم  اًمِم٤مظمص وأُم٤م حيدّ  اًمذي اعمقوع، اعمقوع هق إٟم  يرُمك اًمذي؟ ُمكير اًمذي

، ذًمهؽ سمٕمهد احلهقض سمٜمهل ذًمؽ سمٕمد صمؿ اعمحؾ ذم ـمٌٕم٤مً  احلقض ذم شم٘مع أن جي٥م اجل ر وم٢من اجل ر ٟم٘مقل: شُمرُمك

 طمجهراً  رُمهك ُمهـ وم٢مٟمف ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً ، ُم٘مداره قمغم يٙمقن أن ُمٓمٚم٘م٤ًم: ومٞمج٥م ومٞمف اًمزي٤مدة جيقز ٓ احلقض وهذا

–اًمٙمٌهػم  احلجهؿ هذا احلقض هذا ذم زيد أن أٟمف ىمٞمؾ: يمٞمػ وم٢من، رُمٞمف يّمح ٓ وم٢مٟمف احلقض سمج٤مٟم٥م ووىمع

 ُمه٤م، شمِمه٥م إرض أن اسمتهداءً  ًمٙمهؿ ذيمرت يم  ٟم٘مقل: إٟمف هذا؟ يم٤من ومٙمٞمػ , ضمداً  ـمقيؾ أصٌح أن احلقض

 ومهؽمةٍ  يمهؾ سمهلم صمهؿ ضمداراً  قمٚمٞمف يٌٜمقن يم٤مٟمقا ٤مساًمٜم احلقض هق اًمذي اعمقوع وهذا، شمرشمٗمع يٕمٜمل؟ شمِم٥م ُمٕمٜمك

 اًمتٕمهديؾ يٕمهدًمقا أن أرادوا عمه٤م، ,وهٙمذا  احلج٤مرة ًمٗم٦م اًمذي هق: شمٕمرومقٟمف اًمٓمقي , آظمر ـمقي٤مً  يزيدون وومؽمة

 إرض حته٧م إرض: ُمقضمقد حت٧م اًمًٜملم ُمة٤مت ُمـ اًمذي اًم٘مديؿ اًمٓمقي ومقضمد اعمٙم٤من هذا ذم طُمِٗمر إظمػم

وىمٗمه٧م قمٚمٞمهف،  : ىمٞمؾ زم، أٟم٤م أىمقل ٓ قمٚمٞمف وىمٗم٧م أٟم٤م وهذا، ؿم٧ٌم إرض ارشمٗمٕم٧م إٟم ُمؽم، و ُمـ سم٠ميمثر ُمٜمف أىمؾ

ومل  يتٖمهػم مل اًم٘مهديؿ اًمٓمقي أن؟ ُم٤مذا هق طمدث اًمذي، اًم٘مديؿ اعم٘مدار اًمٓمقب اًم٘مديؿ رأيتف سمٜمٗمز، وهق سمٜمٗمس

يمٚمٛمه٦م »واؾمهٕم٤ًم،  هأقمهال ضمٕمٚمقا ىمٚمٞماًل صمؿ إرض، رومٕمقه سم٤مـمـ ذم سم٤مىمٞم٤مً  ُم٤مزال ضمداً  اًم٘مديؿ واطمد طمجر ُمٜمف يزل

 أن إرض حته٧م ههق اًمهذي اًمهدور سمٞمٜم ، واخل٤مُمس واًمراسمع واًمث٤مًم٨م واًمث٤مين إول ذم اًمدور شهمػم واوح٦م

 إول اًمٕمٚمٞمه٤م إدوار وإٟم ، رء ومٞمف يتٖمػم مل، يتٖمػم مل اًم٘مديؿ احلجؿ ٟمٗمس قمغم اعمقايم٥م دور يًٛمقٟمف هق اًمذي

 اعمح٘مه٤من: شمٕمرومهقن سمٛمث٤مسمه٦م ووهع ًمهق أٟمهف اًمٗم٘مٝمه٤مء ذيمهر وم٘مهد زجيق وهذا، زادوه٤م اًمتل هل اًمراسمع إمم واًمث٤مين

 اؾمً   أقمٓمقٟم٤م اؾمؿ؟ ُم٤مًمف واؾمٕم٤مً  يٙمقن اعم٤مء ُمثاًل ذم يقوع اًمذي اعمح٘م٤من يًٛمك ومّمٞمح٦م قمرسمٞم٦م ًمٖم٦م هق؟ اعمح٘م٤من

 ومٞمهف شم٘مهع اًمهذي اعمقوهع إذاً ، إؾمهٗمؾ ذم ههق ُمه٤م ذم يّم٥م اًم٘مٛمع سمٛمث٤مسم٦م هق، ممٙمـ ىمٛمع؟ آظمر اؾمؿ ذم؟ آظمر

 اًم٘مهديؿ ـمّٞمهف سمهٜمٗمس طمجٛمف: سمؾ يتٖمػم مل سمٜمٗمًف مت٤مُم٤مً  اًمًٗمكم إريض واًمدور وسمحجٛمف سم٘مدره يتٖمػم مل احلج٤مرة

 -واؾمٕم٤مً  يٙمقن اًمذي هق اًمٕمٚمقي وًمٙمـ، أقمٚمؿ ٓ اًمًٜمقات ُمـ إًمق  دم٤موز ورسم  اًمًٜملم ُمة٤مت ُمـ هق اًمذي

 يٕمٜمهل سمهف خيهذ  اًمهذي ههق اخلهذ  سمحَم اعمراد، اخلذ  يمحَم طمّمٞم٤مٍت  سمًٌع : ومػمُملي٘مقل اًمِمٞمخ

 وههذا، احلٛمّم٦م سمٛمث٤مسم٦م صٖمػماً  ويٙمقن، ويمذا اعمّم٘م٤مر ٟمرُمل ُم٤م ُمثؾ ويرُمف إصٌٕمف اًمِمخص قمغم ومٞمجٕمؾ، يرُمك
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ّل صغّم  ٕن اًمقضمقب ؾمٌٞمؾ قمغم اًمت٘مٞمٞمد  ومًه ه (1)شواًمٖمٚمهق وإي٤ميمؿ وم٤مرُمقا هذه سمٛمثؾ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 أن جيزئؽ، ومٞمج٥م ُم٤م، سمف رُمٞم٧م وًمق جيزأ ٓ واًمٙمٌػم داً ضم اًمّمٖمػم احلجر ٗم٘مٝم٤مء: إنىم٤مل اًم ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً  همٚمقاً 

 ٟمحقاً  أو يًػماً  قمٜمف ٟم٘مص ومٚمق صٖمػم هق اخلذ  ٕن صٖمػم يمؾ ٟم٘مقل ٓ ـمٌٕم٤مً  ضمداً  اًمّمٖمػم وم٤محلجر اًمرُمل شمٕمٞمد

 قمهّز وضمهّؾ  اهلل رمحه٦م ُمـ هذا، سم٤مًمتحديد ٓ سم٤مًمت٘مري٥م ُمتٕمٌدون ٟمحـ ٟم٘مقل: إٟم  ٟمحـ، قمٜمف يٕمٗمك وم٢مٟمف ذًمؽ ُمـ

 أيًْم٤م- اًمٙمٌػم ويمذًمؽ، شمٕمٞمد أن سمد ومال زأجي سمٜم٤م: ومال

 ٓ اًمقوهع ومه٢من ذًمهؽ قمهغم وسمٜمه٤مءً ، رُمٞمه٤مً  يٙمقن أن سمد ٓ يرُمل ىمقًمف، يرُمل: يرُمٞمٝم٤م ىمقًمف ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٠ًمًم٦م

 إقم٤مدهت٤م، ويٙمقن قمٚمٞمف جي٥م سمؾ جيزئف ومٜم٘مقل: مل ووٕم٤مً  وووٕمٝم٤م اجل ر ووٕم٤ًم: أشمك ووٕمٝم٤م اُمرئ٤مً  أن جيزئ، ومٚمق

 اًمًهٌع رُمهك أٟمهف ومٚمق، سمرُمٞم٦م طمّم٤مة يمؾ شمٙمقن أن سمد ٓ أي، سمًٌعٍ  يرُمٞمٝم٤م اًمث٤مين: ىمقًمف ُمرإ، واطمد سمرُمل، هذا

 -رُمٞم٤مت ؾمٌع ُمـ سمد ومال واطمدة شمٕمتؼم وم٢مهن٤م واطمدة ُمرةً 

 -(2)قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ـمٌٕم٤مً  ضم٤مء يم ، طمّم٤مةٍ  يمؾ ُمع : ويٙمؼمي٘مقل اًمِمٞمخ

، ُمٜمهدوب ههق ُمه٤م وُمٜمف واضم٥م هق ُم٤م ٜمفُم اًمٞمد رومع أن قمغم يدًمٜم٤م وهذه، اًمرُمل ذم يده أو يديف ويرومعىم٤مل: 

 واعم٤ٌمًمٖمه٦م اًمِمهدة وههل إسمٓمٞمهف سمٞمه٤مض ئمٝمهر طمتهك يرومٕمف أن هق واعمٜمدوب، اًمرُمل سمف حيّمؾ اًمذي وم٤مًمقاضم٥م

 زائهداً  يمه٤من ُمه٤م وهق ُمٜمدوب هق ُم٤م وُمٜمف، اًمرُمل سمف حيّمؾ وهق ُم٤م واضم٥م طمد هق ُم٤م ُمٜمف اًمٞمد رومع إذاً ، سم٤مًمرُمل

 ٟمٕمؿ-، ذًمؽ قمـ

 إذا شمٚمٌٞمتهف وي٘مٓمهع يٚمٌل حيرم طملم ُمـ احل٤مج أن يٕمٜمل ُمٕمٜم٤م ؾمٌؼ وىمد، اًمرُمل داءاسمت ُمع اًمتٚمٌٞم٦م وي٘مٓمعىم٤مل: 

ّل صهغّم  أن قمٜمٝم  اهلل ريض اًمٕم٤ٌمس سمـ اًمٗمْمؾ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء عم٤م اجلٛمرات رُمك  زال ُمه٤موؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 -(3)اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمك طمتك يٚمٌل

                                                 

( قمٜمف 1681وهق قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمّمٖمرى )، (3957صحٞمح اًمٜم٤ًمئل ) يم  ٤م( قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققمً 1851( صحٞمح- أمحد )1)

 -٤مس ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمرومققمً قمـ اًمٗمْمؾ سمـ قم٤ٌم

 ( ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر-3887( قمـ ضم٤مسمر، واسمـ طم٤ٌمن )1218رواه ُمًٚمؿ )( 2)

 ٤مواطمهت٩م اه، (2887صهحٞمح اسمهـ ظمزيٛمه٦م )( يم  وم٘مٓمع اًمتَّٚمٌَٞم٦م ُمع آظمر طمّم٤مة(، وذم رواي٦م )ذم 1686صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 3)

 اسمـ ظمزيٛم٦م ًمف رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع-( وٟم٘مؾ شمّمحٞمح 31اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ذم يمت٤مسمف )ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م واًمٕمٛمرة( )ص
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 ُمهـ صمٌه٧م اجلٛمرة، وىمهد هذه قمٜمد  ي٘مػٓ يٕمٜمل، قمٜمده٤م ي٘مػ ٓو اًم٘مٌٚم٦م ويًت٘مٌؾ اًمقادي ويًتٌٓمـىم٤مل: 

 , اًمهقادي وم٤مؾمهت٘مٌؾ قمٜمهف اهلل ريض اًمٕم٘مٌه٦م مجرة أشمك طمجف ذم يم٤من عم٤م أٟمف قمٜمف اهلل ريض زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 قمٚمٞمهف ُأٟمزًمه٧م واًمهذيىمه٤مل: صمهؿ  اجلٛمهرة يرُمل وضمٕمؾ اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘مٌؾ اًمقادي وم٤مؾمتٌٓمـ , اعمّمٜمػ ذيمر ُمثٚم 

 اًمهقادي اؾمهتٌٓم٤من وههق اًمٗمٕمهؾ ههذا اؾمهتح٤ٌمب قمهغم ذًمهؽ : ومهدل(1)٤مهٜمه ُمـ اجلٛمرة رُمك ًم٘مد اًمٌ٘مرة ؾمقرة

 اًم٘مٌٚم٦م، ٟمٕمؿ- واؾمت٘م٤ٌمل

 سمٕمهد قمنمه اًمثه٤مينو قمنمه احله٤مدي اًمٞمقم ذم اًمدقم٤مء يٙمقن وإٟم  قمٜمده٤م يدقمق ٓ أي، قمٜمده٤م ي٘مػ وٓىم٤مل: 

 اًمث٤مٟمٞم٦م-و إومم

 احلٚمهؼ ُمٕمٜمهك ُمه٤م ٞم٦مىمْمه ذم هٜمه٤م ٟم٘مػ، ي٘مٍم أو وهمػمه قمٛمر اسمـ حلدي٨م رأؾمف وحيٚمؼ هديف يٜمحر صمؿىم٤مل: 

 وههذه، آًمه٦م هق إٟم  واعمقؾمك اًمِمٕمر إزاًم٦م هق قمٜمدهؿ احلٚمؼ، اًمِمٕمر إزاًم٦م ي٘مقًمقن: هق سم٤محلٚمؼ اعمراد؟ واًمت٘مّمػم

 هٜمه٤مك ذًمهؽ قمهغم وسمٜمه٤مءً ، آًمه٦م ههق إٟم  , اعمقس هق اًمذي ,اعمقؾمك  وإٟم  اًمِمٕمر إزاًم٦م هق احلٚمؼ، ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة

 اعم٤ميمٞمٜمه٤مت ُمثهؾ طمٚم٘مه٤مً  يٙمهقن طمٞمٜمةذٍ  وم٢مٟمف اعمقؾمك سمٖمػم اًمِمٕمر إزاًم٦م ـأُمٙم إذا: ٟم٘مقل إومم: أٟمٜم٤م اعم٠ًمًم٦م، ُم٤ًمئؾ

 يِمهؽمط ٓ ٕٟمهف، يمذًمؽ طمٚم٘م٤مً  شمٙمقن وم٢مهن٤م، إزاًمتف يٛمٙمـ رء ًمف يٌ٘مك وٓ شم٘مّمف اًمِمٕمر: شمزيٚمف شمزيؾ هذه، هذه

، عمهقسا إُمهرار يٚمزم اعمقؾمك: ُم٤م إُمرار يٚمزم ومال ؿمٕمر هٜم٤مك يٙمـ مل إذا صم٤مٟمٞم٤ًم: أٟمف، واطمد هذا، سمخّمقصف اعمقؾمك

اعمّمٜمػ،  ومل يذيمره٤م – ىمٚمٞمؾ سمٕمد قمٜمٝم٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ , ُمًتح٦ٌم هل إٟم  وأًم٦م، وم٤مت وىمد اًمِمٕمر إزاًم٦م اعم٘مّمقد ٕن

 أن وضمقسمه٤مً  ٓ اؾمهتح٤ٌمسم٤مً  ًمف يًتح٥م ؿمٕمر ًمف يٙمـ مل إذا اًمٕمٚم ء: إٟمف ي٘مقل؟ يٗمٕمؾ ُم٤مذا ؿمٕمر ًمف يٙمـ مل إن، ـمٞم٥م

 إُمهراره يٚمزم ومال اًمِمٕمر هذا زال وىمد اًمِمٕمر إزاًم٦م ٘مّمقداعم ٕن ,وضمقسًم٤م  ٓ اؾمتح٤ٌمسم٤مً  , ؿمٕمره قمغم اعمقؾمك يٛمر

اعمٕمهدوم  ذم ُمتٕمٚم٘مه٦م ىم٤مقمهدة وهذه، يّمح ٓ سم٤مًٔم٦م وهذا إُمراره جي٥م أٟمف يٕمغم أسمق اًم٘م٤ميض ٟم٘مٚمف وٕمٞمٗم٤مً  ىمقًٓ  إٓ

أٟمهقاع،  أرسمٕمه٦م قمٚمٞمف وم٤معم٘مدور قمٜمف قُمجز اعمٕمدوم إذا أن رضم٥م اسمـ ذيمر؟ ٓ أم قمٚمٞمف سم٤معم٘مدور ي١مشمك ومٝمؾ ؾم٘مط إذا

جيه٥م،  ٓ يًه٘مط وم٢مٟمهف اًمقؾمه٤مئؾ سم٤مب ُمـ يم٤من ُم٤م أن ىم٤مل: وم٤ٌمشمٗم٤مٍق  اًمقؾم٤مئؾ سم٤مب ُمـ يم٤من إول: ُم٤م اًمٜمقع ٜمٝم٤مُم

                                                 

هٜم٤م ؾمٌؼ ًم٤ًمن ُمـ اًمِم٤مرح طمٗمٔمف اهلل، وذًمؽ ٕن ُم٤م ذيمره هق ٟمقع ىمًؿ سمٖمػم اهلل شمٕمه٤ممم وههق ذك ًمٗمٔمهل، وىمّمهد اًمِمهٞمخ ( 1)

 اهلل قمٚمٞمهف واًمذي ٓ إًمف همػمه، هذا ُم٘م٤مم اًمذي أٟمزًم٧م قمٚمٞمف ؾمقرة اًمٌ٘مرة صهغّم (: )1747طمٗمٔمف اهلل هق يم  ذم ًمٗمظ اًمٌخ٤مري )

 (-ؿوؾمٚمّ 
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 ذًمهؽ ىمٌهؾ طمٚمؼ ىمد أو أصٚمع اًمِمخص ويمقن ًمٗمقاشمف اًمِمٕمر إزاًم٦م قمـ قُمجز ومٚم  اًمِمٕمر إزاًم٦م هق إٟم  وم٤مًمقاضم٥م

 أٟمهف ومّمهٗمتف ًمٚمت٘مّمهػم سم٤مًمٜمًه٦ٌم، ؼسم٤محلٚم يتٕمٚمؼ ُم٤م اعمقؾمك، هذا إُمرار وهق اًمقؾمٞمٚم٦م وهل أًم٦م ومٜم٘مقل: ؾم٘مٓم٧م

مجٞمع اًمرأس أي ُمهـ مجٞمهع  ُمـ يٙمقن، اًمٗمرق هق هذا، ؿمٕمرة يمؾ ُمـ يٚمزم وٓ اًمرأس مجٞمع ُمـ يٙمقن أن جي٥م

 دمٛمهع أٟمٛمٚمه٦م سمٛم٘مدار شم٠مظمذ اعمرأة وم٢من اعمرأة إٓ ذًمؽ ذم اعمِم٘م٦م ضمٝم٤مشمف وٓ يٚمزم أن يٙمقن ُمـ مجٞمع اًمِمٕمر ًمقضمقد

 ذًمؽ- ُمـ أىمؾ أو أٟمٛمٚم٦م سمٛم٘مدار ُمٜمف وشم٠مظمذ وٗمػمهت٤م

 اصمٜمهلم يِمٛمؾ اًمٜم٤ًمء قمٜمٝم٤م، وىمقًمف: إٓ اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م، اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف طمّؾ  ىمد إٟمف صمؿىم٤مل: 

 جيهقز ٓ أٟمهف ويِمٛمؾ، اًمٜم٤ًمء ُم٤ٌمذة ًمف جيقز ٓ أٟمف ويِمٛمؾ، اًمٜم٤ًمء وطء ًمف جيقز ٓ أٟمف يِمٛمؾ، أؿمٞم٤مء صمالصم٦م أو

 قمٚمٞمٝم٤م- اًمٜمٙم٤مح وقم٘مد وُم٤ٌمذهت٤م اعمرأة أُمقر: وطء صمالصم٦م ٛمؾيِم اًمٜم٤ًمء إٓ وم٘مقًمف إذاً ، أيْم٤مً  اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ًمف

 يٓمهق  اًمهذي، ًمٚمزيه٤مرة ومٞمٓمهق  اإلوم٤موه٦م ـمهقا  ٕداء ُمٙمه٦م إمم يذه٥م يٕمٜمل، ُمٙم٦م إمم يٗمٞمض صمؿىم٤مل: 

 يٚمهزم ٓ يٕمٜمهل، وم٘مهط احله٩م ـمهقا  أهنه٤م يٜمهقي وم٢مٟمف اعمتٛمتع اًمٗمريْم٦م: وأُم٤م سمٜمٞم٦م واعمٗمرد اًم٘م٤مرن هق إٟم  ًمٚمزي٤مرة

 شمٙمٗمل- اًمقاضم٥م ٟمٞم٦م أهن٤م يٜمقي أن يٙمٗمل وم٘مط يٜمقي وإٟم  ٟمٞمتلم يٜمقي نأ واعمٗمرد ًمٚم٘م٤مرن

 ُمٕمٜم٤م وؾمٞمٛمر، اًمٓمقا  وهق احل٩م أريم٤من ُمـ أٟمف ؿمؽ ٓ ـمٌٕم٤مً  وهذا، احل٩م مت٤مم سمف اًمذي اًمٓمقا  وهقىم٤مل: 

 ومٞمف- واًمٙمالم احل٩م أريم٤من ذم اهلل ؿم٤مء إن

 اإلوم٤موه٦م ـمقا  ٟم٘مقل: إن؟ وىمتف آظمر هق وُم٤م وىمتف أول هق ُم٤م اإلوم٤مو٦م ـمقا  ىمْمٞم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م هٜم٤م قمٜمدي

 أن اًمٜمهدب ؾمهٌٞمؾ ومٕمهغم وىمتهف آظمر وأُم٤م، وىمتف أول هذا، ُمزدًمٗم٦م ًمٞمٚم٦م وهق ًمٞمٚم٦م مجع اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُمـ وىمتف أول

 أن جيهقز، ُمٜمهك أيه٤ممٍ  سمٕمهد جيهقز اجلهقاز: وم٢مٟمهف ؾمٌٞمؾ قمغم وأُم٤م، اًمٜمدب ؾمٌٞمؾ اًمتنميؼ: قمغم أي٤مم آظمر ذم يٙمقن

 إمم ي١مظمره أن يٕمٜمل احلج٦م؟ ذي ؿمٝمر سمٕمد جيقز وهؾ، قمنم ٤ًمدسواًم قمنم واخل٤مُمس قمنم اًمراسمع يقم يٓمق 

 ومٞمجه٥م احل٩م أومٕم٤مل ُمـ ٕٟمف جيقز ٓ ٟم٘مقل: إٟمف أن إومم ًمٕمؾ وًمٙمـ، جيقز أٟمف ٟمٕمؿ يمالُمف فم٤مهر؟ اعمحرم ؿمٝمر

 أٟمهف اًمٗم٘مٝمه٤مء أصهقل ُم٤مٍش قمغم وهق ُمتجف ضمداً  وهق اًمٕمٚم ء سمٕمض ذيمره اًم٘مقل احل٩م، وهذا ذم أؿمٝمر يٙمقن أن

 ُمٜمك- سمٕمد يٙمقن أن جيقز أٟمف قمغم ساطم٦مَ  ٟمّمقا وأهنؿ احل٩م أؿمٝمر ذم قنيٙم أن جي٥م

 جيزئ- وم٢مٟمف ىمٌؾ ؾمٕمك ىمد يم٤من وم٢من اًم٘م٤مرن ُمتٛمتٕم٤ًم: وأُم٤م يم٤من إن واعمروة اًمّمٗم٤م سملم يًٕمك صمؿىم٤مل: 
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 أٟمف قمٛمر اسمـ حلدي٨م رء يمؾ ًمف طمؾ صمؿ , ُمٗمرداً  أو ىم٤مرٟم٤مً  يم٤من إن , اًم٘مدوم ـمقا  ُمع يًع مل ممـ أوىم٤مل: 

ّل صغّم  حيّؾ  مل»ىم٤مل:  الم- اًمّّمالة قمٚمٞمف شٟمًٙمف ىم٣م طمتك رء ُمـوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ ًّ  واًم

ّل صغّم  أطم٥م: ًم٘مقل عم٤م زُمزم ُم٤مء ُمـ ينمب أن ويًتح٥مىم٤مل:   ذب عمه٤م زُمهزم ُمه٤مء»وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 -(2)شؾم٘مؿ وؿمٗم٤مء ـمٕمؿ ـمٕم٤مم إٟمف» اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد ضم٤مء ، وىمد(1)شًمف

 ُمٜمف- اُمتأل ُمـ سمٛمث٤مسم٦م يٙمقن طمتك يمثػماً  ذسم٤مً  بينم أي، ُمٜمف ويتْمٚمعىم٤مل: 

 ىمٚمٌهل سمهف واهمًهؾ داء يمؾ ُمـ وؿمٗم٤مءً  وؿمٌٕم٤مً  ورّي٤مً  واؾمٕم٤مً  ورزىم٤مً  ٟم٤مومٕم٤مً  قمٚم ً  ًمٜم٤م اضمٕمٚمف ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ صمؿىم٤مل: 

 ٓ، و(3)قمهٜمٝم  اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىمقل ُمـ اًمدارىمٓمٜمل قمٜمد ضم٤مء اًمدقم٤مء وهذا، وظمِمٞمتؽ طمٙمٛمتؽ ُمـ واُمأله

 اًمهدٟمٞم٤م ههذه ذم يرزق اعمهرء رء: وأن يمؾ ىمٌؾ اجلٜم٦م ُمـ أظمرة طمظ زُمزم ُم٤مء ًمف ينمب ٤مُم أقمٔمؿ ُمـ أن ؿمؽ

 اًمًهخ٤موي ذًمؽ ذم مجع ممـ، اًمٕمٚمؿ ٕضمؾ زُمزم ُم٤مء ذب ومٞمٛمـ ضمزًءا اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض أًمػ ٟم٤مومٕم٤ًم، وىمد قمٚم ً 

 ـمٌٕمه٤مً  اإلٟمًه٤منو، إُمهر ههذا ذم اًم٤ٌمب هذا ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ يمالم يٕمٜمل مجٕمقا ويمثػمون طمجر اسمـ أيْم٤مً  وؿمٞمخف

 -ذًمؽ اإلضم٤مسم٦م ُمقاـمـ ويرضمق ذم قمّز وضمّؾ  اهلل يدقمق

 باب ما يفعله بعد احلل

 ههذا قمٜمهد وٟم٘مػ , شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٞمخ يتٙمٚمؿ سمدأ، احلؾ سمٕمد يٗمٕمٚمف ُم٤م سم٤مب: شمٕم٤ممم اهلل رمحفي٘مقل اًمِمٞمخ 

 ومٕمهؾ يٕمٜمهل، إطمراُمهف ُمهـ طمهؾَّ  إذا اعمرء يٗمٕمٚمف ُم٤م : ذم,أدقمٞم٦م  أهمٚم٥م ٕن وىمّمػم ؾمٝمؾ وهق اهلل ؿم٤مء إن اًم٤ٌمب

 وهل: ُمه٤م أُمقر سمثالصم٦م يٙمقن اًمتحٚمؾ ٕن اًمٓمقا  وهق اًمثالصم٦م هذه ُمـ واطمًدا ي١مظمر أن ًمف وجيقز مجٞمٕم٤مً  اًمثالصم٦م

، اًمٓمهقا  اًمث٤مًم٨م وإُمر، ٟمٕمؿ واًمث٤مين: احلٚمؼ – شم٘مدم أن اًمٜمدب , شم٘مدي ً  أومْمٚمٝم٤م وهق اًمٕم٘م٦ٌم مجرة رُمل؟ هل

 جيهقز أصهٖمر حتٚمهالً  ُمتحٚمالً  أصٌح ُمٜمٝم٤م اصمٜملم ومٕمؾ إيمؼم، ومٛمـ اًمتحٚمؾ ٤ما يٙمقن اًمتل اًمثالصم٦م إُمقر هل هذه

 إصهٖمر: ُمه٤م أو إيمهؼم ؾمهقاء اًمتحٚمؾ ومٕمؾ ُمـ، أُمقر صمالصم٦م أهن٤م اًمٜم٤ًمء ُمٕمٜمك ُم٤م وىمٚمٜم٤م، اًمٜم٤ًمء إٓ رء يمؾ ًمف

 هٜم٤م- اعمّمٜمػ قمٜمف يتٙمٚمؿ اًمذي هذا يٗمٕمٚمف؟ اًمذي

                                                 

 (-5592(- صحٞمح اجل٤مُمع )14849صحٞمح- أمحد )( 1)

 (-2473صحٞمح ُمًٚمؿ )( 2)

 (-1126(، واإلرواء )759(- وٕمٞمػ اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )2738وٕمٞمػ- ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل )( 3)
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 -إيمؼمأو  إصٖمر إُم٤م احلؾ سمٕمد يٗمٕمٚمف ُم٤م سم٤مبىم٤مل: 

 ُمهٜمٝم  ًمٙمؾ هذيـ اًمقاضمٌلم ًمٙمـ ُمٕمل واضم٤ٌمن: اٟمٔمر قمٜمدٟم٤م، ا٤م إٓ ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م ي٧ٌم ٓو ُمٜمك إمم يرضمع صمؿىم٤مل: 

 واضمه٥م سمٛمزدًمٗمه٦م اعمٌٞمه٧م ىمٚمٞمؾ: إن ىمٌؾ ىمٚمٜم٤م، سمٛمٜمك واعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م اعمٌٞم٧م، ُمٌٞمت٤مً  يًٛمٞم٤من واضم٤ٌمن قمٜمدٟم٤م، ومرق

 اًمٚمٞمهؾ ٟمّمهػ سمٕمهد ضمه٤مء وُمهـ ؾمه٤مقم٦م ٜمّمػسم اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ىمٌؾ ضم٤مء إٟم  ُمرًئ ا أن ومٚمق، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ إمم وطمده

ىمه٤مًمقا: ؟ ُمٜمك وسملم اعمزدًمٗم٦م سملم ومرىمٜم٤م وعم٤مذا، اًمٚمٞمؾ أيمثر سمٛمٜمك اعمٙم٨م سمف اعمراد وم٢من سمٛمٜمك اعمٌٞم٧م أُم٤م، اعمرور يٙمٗمٞمف

ّل صغّم  أذن وىمد، ًمٞمٚمتٝم٤م ذم يٗمٕمؾ أُمر سمٕمده٤م اعمزدًمٗم٦م ٕن  احل٩م ُمٜمٝم٤م، ٟمحـ ضمٕمٚمٜم٤م اخلروج ذموؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 وهٜمه٤م، اًمٚمٞمهؾ ٟمّمهػ اًمهزُمـ هٜم٤مك، سم٤معمدة ٟم٘مدره ومٞمٝم٤م: ومٚمذًمؽ اًمٌ٘م٤مء ا٤م اعم٘مّمقد وم٢من ُمٜمك وأُم٤م، اًمزُمـ سم٤مقمت٤ٌمر

ُمهثاًل  اًمٚمٞمؾ أن ومٚمق، ُمدةً  اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ُمـ أيمثر وهٜم٤م، زُمٜم٤مً  اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ، اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٛم٘مدار وهق، سم٤معمدة ٟم٘مدره

 قمٜمهدٟم٤م ـمٌٕمه٤مً ، ودىمٞم٘مه٦م قم٤متؾمه٤م يٙمٗمٞمؽ: ؾم٧م ؾم٤مقم٤مت ؾم٧م اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ ومٜم٘مقل: إن ؾم٤مقم٦م قمنم اصمٜمتل يٕم٤مدل

، ههق ًمهٞمس ًمٙمهـ طمٙمؿ، اًمٙمؾ طمٙمؿ ي٠مظمذ يٕمٜمل إيمثر وم٢مًذا , ضمداً  ُمٝمٛم٦م ,هذه  إيمثر دائ ً ، إيمثر ذم ىم٤مقمدة

وم٘مه٤مل:  , حمٚمهف ذم ىمدطمهفو , اعمهذه٥م ىم٤مقمدة قمغم وم٘مدح اًمديـ شم٘مل اًمِمٞمخ وهق اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ضم٤مء وًمذًمؽ

ًٓ وطمراُم٤مً  خمتٚمٓم٤مً  يم٤من إذا ـمٞم٥م: اعم٤ملىم٤مل: يمذًمؽ؟  أًمٞمس سم٤مٕيمثر ٟم٠مظمذ ٟمحـ  احلرام ُم٘مدار يمؿ يٕمر  ٓو طمال

 درههؿ وزيه٤مدة ُم٤مًمف ٟمّمػ خيرج أن جي٥م سمؾ، صحٞمح همػم ُم٤مًمف: هذا ٟمّمػ ي٘مقًمقن: خيرج اعمذه٥م وم٘مٝم٤مء وم٢من

 ًم٘مقاقمهد إوومهؼ هق ويمالُمف، سم٘مٚمٞمؾ وًمق اًمٜمّمػ قمـ اًمزي٤مدة سمد ٓ إيمثر سمؾ أيمثر ًمٞمس وم٤مًمٜمّمػ، أيمثر ًمٞمٙمقن

 اًم٘م٤مقمهدة شمٙمهقن ًمٙمل اًم٘م٤مقمدة ذم أوومؼ ًمٙمٜمف، واطمد وهق ري٤مل درهؿ اًمٗمرق أن ُمع اعمت٠مظمريـ يمالم ُمـ اعمذه٥م

 ىم٤مقمهدة وأن إيمثهر ىم٤مقمهدة اؾمهٛمٝم٤م ىم٤مقمهدة هٜمه٤مك أن شمٕمهر  أن ىمّمدت أٟم٤م إذاً ، ـمٞم٥م، يمٚمٞم٤مً  اٟمْم٤ٌمـم٤مً  ُمٜمْمٌٓم٦م

 ًم٘مهقل اًمثٚم٨م قمـ زاد ٤مُم اًمٙمثػم، إيمثر وىم٤مقمدة اًمٙمثػم ىم٤مقمدة سملم هٜم٤مك ومرق، اًمٌمء أيمثر شم٠مظمذ أن سمد ٓ إيمثر

ّل صغّم   وضمهدت قمهـ اًمٜمّمهػ، ومه٢مذا زاد ُمه٤م ومٝمهق إيمثهر وأُمه٤م (1)شيمثػم اًمثٚم٨م: واًمثٚم٨م»وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 -ـمٞم٥م، اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اًمٙمثػم همػم ومٝمق إيمثر

 أيمثهر اعمٙم٨م هق اًمقاضم٥م سم٤معمٌٞم٧م اعمراد وىمٚمٜم٤م: إن، ا٤م إٓ ًمٞم٤مًمٞمٝم٤م يٌٞم٧م وٓ ُمٜمك إمم يرضمع : صمؿي٘مقل اًمِمٞمخ

 ٟمّمٗمف- قمـ زاد ُم٤م وهق اًمٚمٞمؾ

                                                 

 -(1295( صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)
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 أيه٤مم ذم اًمهزوال سمٕمهد إٓ اًمرُمل يٙمقن ٓ أن ي٘مقل: جي٥م، أي٤مُمٝم٤م ُمـ اًمزوال سمٕمد اجلٛمرات ا٤م ومػمُملىم٤مل: 

ّل صهغّم  أن وهمػمه قمٛمر اسمـ طمدي٨م ُمـ ضم٤مء ُم٤م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ، اًمتنميؼ  يتحهلم يمه٤منوؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  يٙمـ ، ومٚمؿ(1)سم٤مًمرُمل اًمزوال يٜمتٔمهرون:  سمٕمهده اًمّمح٤مسم٦م ويم٤من، يٜمتٔمر يم٤من سمؾ يرُملوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 اًمزوال- سمٕمد إٓ اًمتنميؼ أي٤مم ذم اًمرُمل جيقز ٓ أٟمف قمغم ذًمؽ ومدل

 سمدايه٦مٍ  وىمه٧م ًمهف ي٘مقًمقن: إن اًمرُمل اًمٗم٘مٝم٤مء أن وهق ُمٝمٛم٦م ُم٠ًمًم٦م أي٤مُمٝم٤م: شمٗمٞمدٟم٤م ىمقًمف: ُمـ، أي٤مُمٝم٤م ىم٤مل: ُمـ

اًمِمهٛمس:  سمٖمهروب يٜمتٝمهل اًمٞمهقم ٕن اًمِمٛمس همروب أي٤مُمٝم٤م ُمـ؟ ٤ميتفهن وىم٧م هن٤مي٦م، وُم٤م ووىم٧م اًمزوال وهق

 ـمٞم٥م-، اًمِمٛمس سمٖمروب وىمتف يٜمتٝمل إٟم  ي٘مقًمقن: إن اًمرُمل وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء

 اًم٤ًمسم٘م٦م- سم٤مًمٓمري٘م٦م طمّمٞم٤مٍت  سمًٌع رُمٞمٝم٤م جي٥م، طمّمٞم٤مٍت  سمًٌع مجرةٍ  ىم٤مل: يمؾ

 طمّمهٞم٤مت سمًهٌع أي عٍ سمًهٌ ويرُمٞمٝمه٤م اًم٘مٌٚم٦م ومٞمًت٘مٌؾ , اًمّمٖمرى شمًٛمك هذه , إومم سم٤مجلٛمرة ومٞمٌدأىم٤مل: 

 يٛمٞمٜمف- قمـ ومٞمجٕمٚمف اًمث٤مٟمٞم٦م أُم٤م، ي٤ًمره قمـ ـمًٌٕم٤م وجيٕمٚمٝم٤م

 اًم٤ًمسم٘م٦م- اًمرُمل سمٓمري٘م٦م اًمٕم٘م٦ٌم مجرة ذم رُمك يم ىم٤مل: 

 اًمقؾمهٓمك رُمك إذا ـمٌٕم٤مً ، يمذًمؽ ومػمُمٞمٝم٤م اًمقؾمٓمك ي٠مي صمؿ قمّز وضمّؾ  اهلل ويدقمق ىمٚمٞماًل ومٞم٘مػ يت٘مدم صمؿىم٤مل: 

 إومم قمٜمهد ي٘مهػ وإٟمه ، قمٜمهده٤م ي٘مهػ وٓ اًمٕم٘مٌه٦م مجهرة رُملي صمؿ، إومم قمٙمس يٛمٞمٜمف قمـ ذًمؽ سمٕمد جيٕمٚمٝم٤م

 اًمرُمل اذه اًمّمٗم٦م- هذا ُمثؾ اًمث٤مين اًمٞمقم ذم يرُمل أن قمٚمٞمف جي٥م، يمذًمؽ اًمث٤مين اًمٞمقم ذم يرُمل صمؿ، واًمث٤مٟمٞم٦م

قمنمه:  اًمثه٤مين اًمٞمهقم ُمـ اًمِمٛمس همروب ىمٌؾ أي اًمٖمروب ىمٌؾ ظمرج يقُملم ذم يتٕمجؾ أن طم٥مأ وم٢منىم٤مل: 

 همرسمه٧م ىمقًمف: وم٢من، قمنم اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم همد: ومػمُمل ُمـ واًمرُمل ا٤م اعمٌٞم٧م ًمزُمف ُمٜمك ذم وهق اًمِمٛمس همرسم٧م وم٢من

 طمٙمهؿ ذم ومٝمهق ًمٚمخهروج ُمتٝمٞمةه٤مً  يمه٤من ُمـ وم٢من: ًمٚمخروج ُمتٝمٞمة٤مً  ًمٞمس ىم٤مقمد سمٛمٜمًك  وهق أي سمٛمٜمك وهق اًمِمٛمس

 ٚمهدٍ سم ُمهـ ًمٚمخروج هتٞم٠م ُمـ ٟم٘مقل: إن وًمذًمؽ ٟمحـ، طمٙمٛمف ذم ومٝمق ًمٚمٌمء اؾمتٕمد ُمـ ٟم٘مقل: إن ودائ ً ، اخل٤مرج

ٟم٘مهقل:  اًمٌٚمهد: ًمٙمهـ ذم وهق اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر قمٚمٞمف أّذن أٟمف ُمع اًمٌٚمد ُمـ ظمرج إذا ي٘مٍم ًمف ومٞمجقز ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمومراً 

ظمروضمهف:  قمهغم ُمٕمٚمؼ هذا احلٙمؿ ومٞمٙمقن سمنمط ًمٙمـ طمٙمٛمف ي٠مظمذ وم٢مٟمف ًمف اؾمتٕمدو ًمٚمٌمء هتٞم٠م ومٛمـ، ُمتٝمٞم٠م ٕٟمف

 أو روم٘مه٦مً  يٜمتٔمهر أو يرسمٓمهف يٕمٜمهل أو ٤مقمفُمت حيٛمؾ إٟم و ًمٚمخروج ُمتٝمٞم٠م وهق اًمِمٛمس قمٚمٞمف همرسم٧م ُمـ ومٜم٘مقل: إن

                                                 

 (-1746صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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 ىمٌهؾ يرُمهل مل ُمهـ أن أومم سمه٤مب ُمهـ ـمٌٕمه٤مً ، اعمٌٞم٧م يٚمزُمف ٓ احل٤مل هذه ذم ومٜم٘مقل: إٟمف ذًمؽ وٟمحق زطم٤مم ُمٜمٕمف

 قمٜمده- اعمٌٞم٧م يٚمزُمف، اعمٌٞم٧م ومٞمٚمزُمف اًمِمٛمس همروب

 اًمتٜمٕمهٞمؿ إمم ظمهرج ُمٗمهرداً  يمه٤من وإن، اًمٗمٕمؾ اذا، وقمٛمرشمف طمجف اٟم٘م٣م وم٘مد ىم٤مرٟم٤مً  أو ُمتٛمتٕم٤مً  يم٤من وم٢منىم٤مل: 

 أن قمٚمٞمهف ومٞمجه٥م اإلؾمهالم قمٛمهرة اقمتٛمهر ىمهد يٙمـ ومل ُمٗمرداً  يم٤من إذا اًمِمخص ي٘مقل: إن، ُمٜمف سم٤مًمٕمٛمرة وم٠مطمرم

 ُمٕم٤ًم- واًمٕمٛمرة احل٩م ي١مدي ًمٙمل صم٤مٟمٞم٦م سمٕمٛمرةٍ  ومٞمحرم ًمٚمتٜمٕمٞمؿ يرضمع

 أن ًمهف اؾمتح٥م ؿمٕمر ًمف يٙمـ مل وم٢من، اعمحرم ا٤م ي٘مّمد، ي٘مٍم أو وحيٚمؼ ويًٕمك ومٞمٓمق  ُمٙم٦م ي٠مي صمؿىم٤مل: 

 ىمٚمٞمؾ- ىمٌؾ اعم٠ًمًم٦م هذه قمـ وشمٙمٚمٛمٜم٤م: رأؾمف قمغم اعمقؾمك يٛمر

 ومٕمٚمهف وُمع، ُمٗمرد ٕٟمف، اإلؾمالم قمٛمرة قمٜمف وؾم٘مٓم٧م اإلؾمالم طم٩م قمٜمف ومً٘مط وقمٛمرشمف طمجف شمؿ وىمدىم٤مل: 

 اعمتٛمتع- وسمخال  اًم٘م٤مرن سمخال  وقمٛمرة سمح٩م أشمك أٟمف ُمع ومدي٦م قمٚمٞمف جي٥م ٓ هذا

 واًم٘مه٤مرن اعمٗمهرد سملم اًمٗمرق، دمٌ  اعمتٛمتع وقمغم قمٚمٞمف ًمٙمـ ٗمرداعم قمٛمؾ قمغم زي٤مدة اًم٘م٤مرن قمٛمؾ ذم وًمٞمسىم٤مل: 

 ًمهف واًم٘مه٤مرن اعمٗمهرد : إن, اعمًه٤مئؾ اؾمهتٔمٝم٤مر سمه٤مب ُمهـ وم٘مهط ,ٟم٘مقل  وم٢مٟمٜم٤م ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً ، وم٘مط اًمدم هق إٟم 

 ـمهقا  ـمقاومف يٙمقن سمٕمروم٦م: ومحٞمٜمةذٍ  وىمقومف ىمٌؾ ويًٕمك ومٞمٓمق  اًمٌٞم٧م إمم يذه٥م أن إُم٤م إومم احل٤مًم٦م، طم٤مًمت٤من

 يهذه٥م أن وإُمه٤م، احله٩م ـمهقا  وههق وم٘مط واطمد ـمقا  إٓ قمٚمٞمف يٙمقن سم٘مل ُم٤م صمؿ، احل٩م ؾمٕمل وؾمٕمٞمف قمٛمرةٍ 

 ومٓمه٤م  اًمٕمه٤مذ اًمٞمهقم ضم٤مء وم٢مذا ومٞم٘مػ قمروم٦م إمم جيقز ذًمؽ، ومٜم٘مقل: يذه٥م، ُم٤ٌمذة قمروم٦م إمم اعمٗمرد أو اًم٘م٤مرن

 اًمهذي واًمًهٕمل، طمه٩م ـمقا  ومٝمق اعمٗمرد وأُم٤م، ُمٕم٤مً  قمٛمرةٍ  وـمقا  طم٩م ـمقا  يٙمقن ًمٚم٘م٤مرن هٜم٤م اًمٓمقا  وم٢من

 وأومٕمه٤مل اًم٘مه٤مرن احل٤مج أومٕم٤مل إذاً ، ًمٚمٛمٗمرد احل٩م ًمٚم٘م٤مرن: وؾمٕمل؟ عمـ ُمٕم٤مً  قمٛمرةٍ  وؾمٕمل طم٩م ؾمٕمل يٙمقن سمٕمده

 ظمال - ومٞمٝم٤م ذيمر أظمرى هٜم٤مك ُم٤ًمئؾ ـمٌٕم٤مً ، اعم٠ًمًم٦م هذه ذم إٓ مت٤مُم٤ًم: اًمٚمٝمؿ ؾمقاء اعمٗمرد احل٤مج

ـْ مَتَتََّع سم٤ِمًْمُٕمْٛمَرِة إمَِم ﴿ شمٕم٤ممم اهلل ًم٘مقلىم٤مل:  ه٤مٍم ذِم  وَمَٛم ـْ مَلْ جَيِْد وَمِّمهَٞم٤مُم صَماَلصَمه٦ِم َأيَّ ـَ اْرَْدِي وَمَٛم احْل٩َمر وَمَ  اؾْمَتْٞمَنَ ُِم

ٌَْٕم٦ٍم إَِذا َرضَمْٕمُتؿْ   -(1)﴾احْل٩َمر َوؾَم

 قمٌه٤مس اسمهـ حلدي٨م، أُمقره مجٞمع ُمـ ومراهمف قمٜمد سمٓمقاٍ   اًمٌٞم٧م يقدع طمتك خيرج مل اًم٘مٗمقل أراد وإذاىم٤مل: 

 يٗمٞمْمقن اًمٜم٤مس يم٤من طمٞمٜم  وًمٙمـ (1)شاًمٓمقا  سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمدهؿ آظمر يٙمقن أن اًمٜم٤مُس  ُأُِمرَ »ىم٤مل:  أٟمف اًمّمحٞمح ذم
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 ُمهـ، ضمٝم٦م ُمـ هذا، اًمٓمقا  ومٞمٝم٤م جي٥م ٓ اًمٕمٛمرة وم٢من اًمٕمٛمرة دون سم٤محل٩م ظم٤مص اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد وم٩م، وهذا يمؾ ذم

 وضمهقب وههق احلٙمهؿ ي٘مقًمهقن: إن ههذا , وهمهػمه ُمٜمّمهقر قمٚمٞمف ٟمص هذا ,ي٘مقًمقن  اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٝم٦م

 ـمهقا  قمٚمٞمهف جيه٥م ومهال ُمٌه٤مذةً  ُمٜمهك ُمهـ ظمهرج ُمـ وأُم٤م، ُمٙم٦م إمم رضمع سمٛمـ ظم٤مص هق إٟم  اًمقداع قا ـم

 أومه٤مض ُمهـ وأُمه٤م، ُمٙمه٦م إمم دظمؾ ُمـ قمغم اًمقداع ـمقا  وضمقب وًمذًمؽ يذيمرون، اعمذه٥م هق وهذا، اًمقداع

 ـمٞم٥م-، اًمقداع ـمقا  قمٚمٞمف جي٥م ٓ أٟمف سمٚمدشمف: وم٤معمذه٥م إمم ُم٤ٌمذةَ  ُمٜمك ُمـ ظمرجو

 اًمٗم٘مٝمه٤مء يذيمره اًمٓمقا  هذا اًمّمدر اًمّمدر، ـمقا  ـمقا  اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمٞمف ئدة: هٜم٤مك ـمقا وم٤م هٜم٤م قمٜمدي

 يًهٛمل اًمٗم٘مٝمه٤مء وسمٕمهض اًمّمدر ـمقا  اإلوم٤مو٦م ـمقا  يًٛمل اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أن وم٤مئدةً  ومٞمف أذيمر أن أريد ًمٙمـ

 ـاًمهدي شم٘مهل ُمثاًل اًمِمهٞمخ اعمٜمتٝمك ومّم٤مطم٥م، اًمقاطمد اعمذه٥م ذم أهنؿ واًمٕمجٞم٥م، اًمّمدر ـمقا  اًمقداع ـمقا 

 صه٤مطم٥م وأُمه٤م، وخيهرج إومٕم٤مل ومّمدر ُمٜمهف آظمر ٕٟمف اًمّمدر ـمقا  اًمقداع ـمقا  ؾمٛمك ٟمج٤مر اسمـ اًمٗمتقطمل

 وههذا، اًمّمهدر ـمهقا  اإلوم٤موه٦م ـمقا  ؾمٛمك وم٢مٟمف , ُمٍمي وإول , اًمدُمِم٘مل وي٤ماحلج ُمقؾمك اإلىمٜم٤مع

ٌّف ان أريد ُم٠ًمًم٦م قمغم يدًمٜم٤م  ُمّمهٓمٚمح٤مت ر يٕمه أن جيه٥م اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن وهق اًمٞمقم درؾمٜم٤م ظمتؿ ىمٌؾ قمٚمٞمٝم٤م أٟم

اًمّمهدر مهه٤م ، اهؿ ظم٤مص٦م ُمّمٓمٚمح٤مت رؿ يٙمقن اًمٙمت٥م سمٕمض وم٢من، أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٙمت٥م وُمّمٓمٚمح٤مت سمؾ اعمذاه٥م

 إول قمٜمهد وم٤مًمّمهدر، وهٙمهذا أظمهر ي٘مّمده مل ؿمٞمة٤مً  سم٤مًمّمدر ىمّمد ومٝمذا ُمتٕم٤مسان واطمدٍ  ُمذه٥م ُمـ قم٤معم٤من

 -ومرٌض  قمٜمده واًمث٤مين واضم٥م

 مجٞمهع أُمهريـ: ُمهـ يِمهٛمؾ أُمقره مجٞمع ىمقًمف: ُمـ، أُمقره عمجٞم ُمـ ومراهمف شمٕم٤ممم: قمٜمد اهلل رمحفي٘مقل اًمِمٞمخ 

 اخل٤مصه٦م أُمهقره مجٞمهع اًمثه٤مين: ُمهـ إُمهر، اعمٜم٤مؾمؽ أقم ل آظمر ومٞمف: ومٞمٙمقن ؿمؽ ٓ وهذا، اعمٜم٤مؾمؽ ُمـ أُمقره

 وٟمحقه- ُمٌٞم٧م ُمـ اًمدٟمٞمقي٦م

 قمٝمهده آظمر ُمٙم٦م: ومٞمٙمقن إمم أوم٤مض عمـ , ىمقرؿ قمغم , قمٝمده آظمر أي، سم٤مًمٌٞم٧م قمٝمده آظمر يٙمقن ىم٤مل: طمتك

 سم٤مًمٌٞم٧م- اًمٓمقا  وهق اًمٌٞم٧م

 ًمٚمتجه٤مرة ىمّمد ومٞمف وذاء سمٞمع يٕمٜمل سمتج٤مرة: اعمراد سمٕمده ىمقًمف: اؿمتٖمؾ، أقم٤مده سمتج٤مرةٍ  سمٕمده اؿمتٖمؾ ىم٤مل: وم٢من

 همػم ُمـ , شمٗمري٩م وٓ شمٗمرج همػم ُمـ ادّمر اًمٗم٘مٝم٤مء: إن ُمـ ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمضىم٤مل وًمذًمؽ  اًمتٌْمع ىمّمد وًمٞمس

                                                                                                                                                                    

 (-1327صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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وهٙمهذا:  ًمٞمخته٤مر ًمٞمٜمٔمهر دظمهؾ ُمـ وأُم٤م، اًمقداع ـمقا أو  اًمّمدر  ـمقا إقم٤مدة يٚمزُمف ٓ , اًمًٚمع ذم أن يٜمٔمر

 وضمده ؿمٞمة٤مً  أو ًمٞم٠ميمٚمف ـمٕم٤مُم٤مً  اًمقداع ـمقا  سمٕمد واؿمؽمى ظمرج ؿمخّم٤مً  أن ًمق ذًمؽ قمغم وسمٜم٤مءً ، يٛمٜمع اًمذي ومٝمذا

 -جيقز ي٘مقًمقن: إٟمف طمٞمٜمةذٍ  ويتٗمرج ويتٌْمع يدظمؾ ُم٤م همػم ُمـ ُم٤ٌمذة وم٤مؿمؽماه أُم٤مُمف

 ُمًهتح٥م أُمهر ههذا اعمٚمتهزم، واًمٌه٤مب اًمهريمـ سملم اعمٚمتزم ذم ي٘مػ أن ٤م ـم إذا ًمف : ويًتح٥مي٘مقل اًمِمٞمخ

 ههق اعمٚمتهزم أن فمهـ ُمـ أظمٓم٠م وىمد , إؾمقد احلجر هق اًمذي اًمريمـ وسملم اًم٤ٌمب سملم ُم٤م وهق , قمٜمده اًمقىمق 

 وسملم اًم٤ٌمب سملم ُم٤م هق اعمٚمتزم أن اًمّمقاب وإٟم ، ظمٓم٠م وهذا ُم٤مًمؽ ُمقـم٠م ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء يم  احلٓمٞمؿ

 ىم٤مل: ومٞمهف أٟمف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ روي وىمد، اًمتزام ُمقوع أٟمف اجل٤مهٚمٞم٦م أي٤مم ُمـ قمر  اعمقوع وهذا، ريمـاًم

 قمٚمٞمهف يمه٤من وإن، سم٤مًمٌٞمه٧م وسمدٟمهف وضمٝمف يٚمّمؼ أي سم٤مًمٌٞم٧م ومٞمٚمتزم قمٜمده ي٘مػ أن ومٞمًتح٥م، (1)اًمٕمؼمات شمًٙم٥م

هّل  وإىمهرار ًمهف قمٚمهٞمٝمؿ اهلل روقان اًمّمح٤مسم٦م ًمٗمٕمؾ ُمًتح٥م وهذا، سم٤مًمٌٞم٧م ُمٚمتّم٘م٤مً  سمٓمٜمف أزاًمف ومجٕمؾ رداءٌ  اًمٜمٌَّ

الم- اًمّّمالة قمٚمٞمف قمٜمف يٜمف ومل ومٕمٚمف عمـوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل صغّم  ًّ  واًم

، ظمٚم٘مهؽ ُمـ زم ؾمخرت ُم٤م قمغم محٚمتٜمل، أُمتؽ واسمـ قمٌدك واسمـ قمٌدك وأٟم٤م سمٞمتؽ هذا اًمٚمٝمؿ: ىم٤مل: وي٘مقل

 ذيمهره اًمهذي اًمهدقم٤مء آظمهر إمم ٟمًهٙمؽ أداء قمهغم وأقمٜمتٜمهل سمٞمتؽ إمم سمٜمٕمٛمتؽ سمٚمٖمتٜمل طمتك سمالدك ذم وؾمػمشمٜمل

ّل صغّم  قمغم يّمكم صمؿ أطم٥م سم  ويدقمقىم٤مل: صمؿ  اًمِمٞمخ  أؾمه٤ٌمب ُمهـ اًمهدقم٤مء أن ورد ىمد ٕٟمفوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  قمغم يّمغّم  أن وإضم٤مسمتف ىمٌقًمف  -(2)وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 وقمٜمهدٟم٤م، اًم٘مٍمه ُمًه٤موم٦م دون ىمريٌه٤مً  يم٤من إن أي، ىمري٤ٌمً  يم٤من إن رضمع اًمقداع ىمٌؾ ظمرج ومٛمـي٘مقل اًمِمٞمخ: 

 وم٢مٟمهف ىمريه٥م ىمٞمؾ: إٟمهف ُم٤م ، يمؾ, اًم٘م٤مقمدة هذه قمٜمدهؿ , اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م هل ذم اعم٤ًموم٤مت اًم٘مري٥م دائ ً  أٟمف ىم٤مقمدة

 سمٛم٘مهدار ههق اًم٘مٍمه، ىمٍمه وؾمهٗمر ىمري٥م ٟمققم٤من: ؾمٗمر اًمًٗمر قمٜمدهؿ , ًمٚمٗم٤مئدة , قمٜمدٟم٤م ـمٌٕم٤مً ، اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م

قمٜمهدُم٤م  هٜمه٤م، سمٞمهٜمٝم  اًمٗمهرق وىمٚمٜم٤م اًم٘مٍم سم٤مب ذم قمٜمٝم٤م ومرؾمخ، شمٙمٚمٛمٜم٤م ُم٤ًموم٦م هق اًم٘مّمػم واًمًٗمر ومراؾمخ أرسمٕم٦م

                                                 

 (-1111( ُمرومققًم٤م قمـ قمٛمر، وهق وٕمٞمػ ضمًدا- اإلرواء )2945رواه اسمـ ُم٤مضمف )( 1)

، وهق (2.  171)ق ( إمم إصٌٝم٤مين ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )2935صحٞمح- قمزاه اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م )( 2)

 (-1475ذم اًمِمٕم٥م ًمٚمٌٞمٝم٘مل أيًْم٤م )
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 ههق اًمهذي اًم٘مّمػم اًمًٗمر قمغم ي٘م٤مل ىمد سمٕمْمٝمؿ قمٜمد وحيٛمؾ اًم٘مٍم ُم٤ًموم٦م قمغم ىمري٤ًٌم: حيٛمؾ يم٤من إن رضمعىم٤مل: 

 ومرؾمخ- ُم٤ًموم٦م

 جيه٥م اًمقضمهقب ؾمهٌٞمؾ قمهغم ىمري٤ٌمً  يم٤من إن رضمع ـمٌٕم٤مً ، سمدمٍ  سمٕم٨م سمٕمٞمداً  يم٤من وإن، ىمري٤ٌمً  يم٤من إن رضمعىم٤مل: 

 وشُمٗمهّرق ُمٙم٦م ذم شُمذسمح أن جي٥م ٕٟمف ُمٙم٦م إمم سمدم يٌٕم٨م وم٢مٟمف , ىمٍم ُم٤ًموم٦م أي ,سمٕمٞمًدا  يم٤من وإن يرضمع، أن قمٚمٞمف

 ـمريهؼ قمهـ ُمٌٚمٖمه٤مً  حتهقل أو اًمٌٜمؽ: ومتِمهؽمي ـمريؼ قمـ شمٞمن هذا هلل احلٛمد وأن، ُمٙم٦م ذم اعمًٚمٛملم وم٘مراء ذم

 يتقًمقٟمف- وهؿ اًمٌٜمؽ

ههق  قمٚمهٞمٝم  (1)اًمهقداع وضمقب ومٕمدم واًمٜمٗم٤ًمء احل٤مئض وأُم٤م، قمٚمٞمٝم  وداع ومال واًمٜمٗم٤ًمء احل٤مئض إٓىم٤مل: 

 -(2)قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م

، ؿمهٞمة٤مً  يذيمروا مل؟ ٓ أم همػممه٤م واًمٜمٗم٤ًمء سم٤محل٤مئض يٚمحؼ وهؾ، واًمٜمٗم٤ًمء احل٤مئض قمـ ظمٗمػ وًمٙمـىم٤مل: 

 اًمٜمّمهقص فمهقاهرإن ىمه٤مل:  –ذم طم٤مؿمٞمتف قمهغم اًمهروض  –ومػموز  اسمـ اًمِمٞمخ وهق اعمت٠مظمريـ سمٕمض ذيمر وىمد

 اسمهـ ذًمهؽ ورضمهح، يمه٤معمريض سم٤مًمٕمهذر ؿمه٤ماٝمؿ ُمـ اؿ يٚمحؼ أٟمف قمغم شمدل اًمٗم٘مٝم٤مء اقمدوىمق اًمنمقمٞم٦م واعمٕم٤مين

 احله٤مئض قمهـ ظمٗمػ ومال يٕم٤مرض اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وم٢مٟم  ذًمؽ يٜمػ مل يٕمٜمل يٕم٤مرض ٓ هذا وىم٤مل: إن ومػموز

 ،اعمهرض ٕضمهؾ يهقُملم ؾمه٠مشم٠مظمر ًم٘مه٤مل سم٤مًمٌٞمه٧م ًمف: ـمػ ىمٚمٜم٤م ًمق رسم  أٟمف ٟمٕمٚمؿ واعمريض قمٚمٞمٝم٤م شم٠مظمػماً  ومٞمف ٕن

 سمٕمهض أو يهقم إٓ طمٞمْمٝم٤م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٘مل ُم٤م رسم  احل٤مئض أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، ذًمؽ ٕضمؾ قمٜمؽ يً٘مط ومٜم٘مقل: إذاً 

 يمه٤من إذا اعمهريض أن ذم حمٚمهف ذم ههذا ومػموز يم٤مسمـ اعمت٠مظمريـ اًمٗم٘مٝم٤مء يمالم وًمذًمؽ، قمٜمٝم٤م ظمٗمػ ذًمؽ وُمع يقم

 قمٜمف- إؾم٘م٤مـمف وضمٞمف وم٢مٟمف اًمٓمقا  ُمـ يٛمٜمٕمف ُمروف

 احله٤مئض ٕن , اًمٜمٗمًه٤مءو ًمٚمحه٤مئض أي , اهذا واًمهدقم٤مء اعمًجد سم٤مب قمٜمد اًمقىمق  ر  ويًتح٥مىم٤مل: 

 (3)قم٤مئِم٦م حلدي٨م أوًٓ  ومٞمف اعمرور واًمٜمٗم٤ًمء ًمٚمح٤مئض جيقز، ٟم٘مقل: ٟمٕمؿ؟ اعمًجد دظمقل ر  جيقز هؾ واًمٜمٗم٤ًمء

إول:  اًمنمهط، سمنمـملم اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمٛمرأة ي٘مقًمقن: جيقز اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًجد؟ ذم يٛمٙمثـ وهؾ، ٟمٕمٚمؿ يم 

                                                 

  خيٗمك-هٜم٤م ىم٤مل اًمِم٤مرح طمٗمٔمف اهلل )وقمدم وضمقب احلٞمض( وهق ؾمٌؼ ًم٤ًمن يم  ٓ( 1)

 (-1755صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)

 (-298صحٞمح ُمًٚمؿ )( 3)
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 , قمٜمهف صهح ُمه٤م ذم , قمٜمهف اهلل ريض قمٓمه٤مء ىمقل وهق دًمٞمٚمف وقمرومٜم٤م، شمتقو٠م أن اًمث٤مين واًمنمط، احل٤مضم٦م وضمقد

ّل صغّم  أصح٤مب ُمـ قمنمةً  أدريم٧م  وههؿ , احلهرام اعمًهجد يٕمٜمهل , اعمًهجد ذم يٜمه٤مُمقنوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 إذا اعمًهجد ذم اعمٙمه٨م رهؿ قزجي وم٢مٟمف شمقو١موا إذا احل٤مئض وُمثٚمف اجلٜم٥م أن قمغم ذًمؽ شمقو١موا، ومدل إذا ضمٜم٥ٌم 

 طم٤مضم٦م- ًمف وضمدت

 وقمهغم حمٛمد ٟمٌّٞمٜم٤م قمؾوؾمّٚمؿ  اهلل وصغّم  واًمًداد اًمتقومٞمؼ ًمٚمجٛمٞمع اهلل أؾم٠مل، اًمٞمقم درس أهنٞمٜم٤م ٟمٙمقن سمذًمؽ

 اهلل ؿمه٤مء إن ٕٟمٜمه٤م، ُمٕمهف سمٙمت٤مب اًمٌٞمهقع وٟمٌدأ احل٩م يمت٤مب ٟمختؿ قمّز وضمّؾ  اهلل سمٛمِمٞمة٦م همداً ، أمجٕملم وصحٌف آًمف

 -  اهلل، ـمٞم٥م ؿم٤مء إن إؾمٌقع هذا اًمٌٞمقع ٤مبيمت ٟمٜمٝمل أن ٟمًٕمك

 أسئلة

 ؟اًمًٕمل قمٜمدو اًمٓمقا  قمٜمد اإلطمرام يقوع ي٘مقل: يمٞمػ آظمقان أطمد هذا ,

 آوهٓم٤ٌمع، وقمٜمهف اهلل ريض أُمٞمه٦م سمـ يٕمغم طمدي٨م ُمـ ذيمرٟم٤م يم  اوٓم٤ٌمع ومٞمف يٙمقن اإلطمرام قمٜمد اًمٓمقا 

 ههق ههذا، اوهٓم٤ٌمقم٤مً  يًهٛمك هذا، هٙمذا ٕينا قم٤مشم٘مف قمغم أظمر اًمٓمر  جيٕمؾ صمؿ اًمٞمٛمٜمك اًمٞمد سم٢مظمراج يٙمقن

ٜم٦َّم ًُّ ٜم٦َّم وم٢من اًمًٕمل ذم اًمث٤مين: أُم٤م إُمر، اًمٓمقا  ذم اًم ًُّ  وأيمٛمهؾ أمجؾ هذا وم٢من، ُمٕم٤مً  يمتٗمٞمف قمغم اًمرداء جيٕمؾ أن اًم

ّل صغّم ، ارٞمة٦م ذم  (1)شرء ُمٜمهف قم٤مشم٘مف قمغم وًمٞمس اًمقاطمد ذم اًمثقب أطمديمؿ يّمؾ ٓ»ىم٤مل:  وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل واًمٜمٌَّ

 ُمهـ داود أيب قمٜمهد صمٌه٧م ٕٟمهف وإيمٛمهؾ إشمهؿ وهل، يمتٗمٞمف قمغم جيٕمٚمٝم٤م، ـمري٘م٦م سم٠مي يمتٗمٞمف قمغم رداءه جٕمؾومٞم

ّل صغّم  أن هريرة أيب طمدي٨م اعمٌهدع:  ذم (3)ُمٗمٚمهح اًمؼمهه٤من اسمهـىمه٤مل: ، (2)اًمًدل قمـ هنكوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

، اًمٙمراهه٦م قمٛمهقم ذم يهدظمؾ ىمهد ٦مارٞمة هذه قمغم اًمثقب وم٢مؾمدال، شاًمثقب طمتك رء يمؾ يِمٛمؾ واًمًدل»ىم٤مل: 

 أظمر قمغم اًمٕم٤مشمؼ أظمر- اًمٕم٤مشمؼ واًمٓمر  قمغم ـمر  يٙمقن أن وم٤مٕٟم٥ًم

                                                 

 (-359صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-6883(- صحٞمح اجل٤مُمع )643طمًـ- أسمق داود )( 2)

 -884هق اسمـ ُمٗمٚمح سمره٤من اًمديـ: أسمق اؾمح٤مق، ص٤مطم٥م يمت٤مب )اعمٌدع ذح اعم٘مٜمع(، شمقذم ؾمٜم٦م ( 3)
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 إٓ احله٩م أقمه ل مجٞمهع أهنك ُم٤م سمٕمد قمنم اًمث٤مًم٨م اًمٞمقم ذم اًمقداع ـمقا  يٓمق  ؿم٤مب هٜم٤مك ي٘مقل: يم٤من ,

 ذهه٥م وسمٕمهده٤م اًمِمٝمقة ُمٕمف واؾمتٛمرت اعمٜمّل  ُمٜمف ٟمزل طمتك سم٤مًمٜم٤ًمء آطمتٙم٤مك ًمف ؾم٥ٌم مم٤م زطم٤مم هٜم٤مك يم٤من أٟمف

 ؟قمٚمٞمف وم ذا اًمقداع ـمقا  أقم٤مدو شمقو٠مو واهمتًؾ

 إيمهؼم ُمتحٚماًل اًمتحٚمهؾ يم٤من اًمث٤مين: أٟمف وإُمر، هذا أوًٓ ، ىم٤مصد همػم رء أول ٕٟمف، قمٚمٞمف رء ٟم٘مقل: ٓ

 ٚمٞمفقم ًمٞمس وًمٙمٜمف إصمؿ ومٕمٚمٞمف قم٤مُمداً  يم٤من ًمق ًمٙمـ ومدي٦م قمٚمٞمف دم٥م ومال قم٤مُمداً  يم٤من ًمق وطمتك، اًمقداع ـمقا  ذم ٕٟمف

 ومدي٦م- يٕمٜمل

ّل صغّم  ىمقل ذم اعم٘مّمقد ي٘مقل: ُم٤م ,  ؟(1)شُم٠ًمًمتل قمـ ذيمري ؿمٖمٚمف ُمـ»وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 سمهؾ، وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء هق قمّز وضمّؾ  اهلل ومذيمر، صمٜم٤مء ودقم٤مء ـمٚم٥م ٟمققم٤من: دقم٤مء قمّز وضمّؾ  اهلل دقم٤مء

قمهّز  هلل اًمتٙمٌهػمو اًمتًهٌٞمحو اًمتحٛمٞمهدو اًمتٝمٚمٞمهؾ ُمـ أيمثر أو اًم٘مرآن ىمرأ ومٛمـ، قمّز وضمّؾ  اهلل يمالم أومْمؾ اًمذيمر

 ذم ُمثهؾ ,ُمًهتثٜم٤مة  , أومْمهؾ اًمٓمٚمه٥م ومهدقم٤مء ُمٕمٞمٜمه٦م ُمقاوهع ذم إٓ اًمٓمٚمه٥م دقم٤مء أومْمؾ ُمـ هذا وضمّؾ: وم٢من

 وُمهـ اًم٘مهرآن ُمهـ قمّز وضمهّؾ  اهلل سمذيمر ؿمٖمؾ ومٛمـ، وهٙمذا ٕٟمف واضم٥م اًمًجدشملم سملم اعمٖمٗمرة يمٓمٚم٥م ُمقاوع

 أومْمهؾ أيمهؼم: ههذا اهللو اهلل إٓ إًمهف وٓ هلل واحلٛمد اهلل ٤مت: ؾمٌح٤مناًمّم٤محل اًم٤ٌمىمٞم٤مت وأومْمٚمف اًمّم٤مًمح اًمدقم٤مء

 وم٤مضمٕمهؾ، أيمهؼم واهلل اهلل إٓ إًمهف وٓ هلل واحلٛمهد اهلل يمٚم ت: ؾمهٌح٤من أرسمٕم٦م أومْمؾ هذه، أدُمٞمقن ىم٤مر٤م يمٚم ت

 دمهد مل أو ُمهثاًل  ؾمٞم٤مرة ًمؽ شمٕمٓمٚم٧م ُمثالً  ي٘مقل ُم٤م سمدل ؾم١مال اًمٓمٚم٥م قمـ ا٤م اٟمِمٖمؾ ومٛمـ، دائ ً  ا٤م رـم٤ٌمً  ًم٤ًمٟمؽ

 وٓ هلل واحلٛمهد اهلل ىمؾ: ؾمهٌح٤من أو اؾمتٖمٗمر اًمٌمء هذا زم ين ُمثاًل: اًمٚمٝمؿ شم٘مقل أن ُمـ سمدل يقصٚمؽ ؿمخّم٤مً 

 ُمهـ يٕمٓمٞمهؽ أو آظمهر ذاً  قمٜمهؽ يٙمهػ سمه٠من ُمٜمف ظمػماً  أو ؾم١مًمؽ قمّز وضمّؾ  اهلل أيمؼم: ومٞمٕمٓمٞمؽ واهلل اهلل إٓ إًمف

 -(2)أُمقر صمالصم٦م ُمـ واطمد ُمـ خيرج ٓ ٟمفأ قمّز وضمّؾ  اهلل ؾم٠مل ُمـ أن ٟمٕمٚمؿ يم  أقمٔمؿ هق ُم٤م إضمر

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف-( 1)

ي٨م )ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ يدقمق سمدقمقة ًمٞمس ومٞمٝم٤م إصمهؿ، وٓ ىمٓمٞمٕمه٦م رطمهؿ إٓ أقمٓمه٤مه اهلل اه٤م إطمهدى طمديِمػم اًمِم٤مرح طمٗمٔمف اهلل إمم ( 2)

صمالث: إُم٤م أن يٕمجؾ ًمف دقمقشمف، وإُم٤م أن يدظمره٤م ًمف ذم أظمرة، وإُم٤م أن يٙمػ قمٜمف ُمـ اًمًقء سمٛمثٚمٝم٤م، ىم٤مًمقا: إذا ٟمٙمثر ي٤م رؾمقل 

قمـ أيب ؾمهٕمٞمد اخلهدري  ,داقمل ُمـ إضمر واًمثقاب سم٤مب ُم٤م يدظمر ًمٚم ,( 719اهلل؟ ىم٤مل: اهلل أيمثر(- صحٞمح- إدب اعمٗمرد )

 (-٤559م- صحٞمح إدب اعمٗمرد )ُمرومققمً 
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 ؟ُم٤مذا أم اًمًقاء قمغم واعمًتح٥م اًمقاضم٥م اًمٓمقا  ذم يٙمقن اعمٚمتزم ذم اًمقىمق  ي٘مقل: هؾ ,

 ذم ومت٘مهػ شمه٠مي اًمريمٕمتلم وشمّمكم اًمٓمقا  ُمـ شمٜمتٝمل ُم٤م سمٕمد، اًمٓمقا  سمٕمد يٙمقن، اًمٓمقا  ذم يٙمقن ٓ، ٓ

 اعمٚمتزم-

م ي٘مقل: إذا ,  ؟ُمٙم٤من أي ذم اًمٗم٘مراء ُمـ يقزقمف ُمـ غمومٕم سمٓمٕم٤مم اًمّمٞمد ضمزاءُ  ىُمقر

 اعمقوع- ذًمؽ ذم يٙمقن وم٢مٟمف ومٞمف اًمّمٞمد ىمتؾ اًمذي ٟم٘مقل: ذم اعمٙم٤من

 ؟اعمثؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م يٕمدده مل ومٞم  جُيتٝمد هؾ ي٘مقل ,

 اًمتهل اًمّمهٞمقد سمٕمهض ذم ىمهدروا أهنهؿ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم، وم٘مدروه٤م ذًمؽ ُمـ أؿمٞم٤مء ذم اضمتٝمدوا اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمٕمؿ

 ذًمؽ- ُمـ أؿمٞم٤مء شمّمٓم٤مد

ٜم٦َّم اعمًتح٥م سملم اًمٗمرق ي٘مقل: ُم٤م , ًُّ  ؟واًم

، شمٙمٚمٞمٗمهل طمٙمؿ أهن  سم٤مقمت٤ٌمر وذًمؽ، سمٞمٜمٝم  ومرق ي٘مقل: ٓ إصقًمٞملم سمٕمض اًمٚمٗمٔم٤من هذان رء أول ـمٌٕم٤مً 

ٜم٦َّم واعمٜمدوب اعمًتح٥م ومٜم٘مقل: إن شمٙمٚمٞمٗمل طمٙمؿ أٟمف إمم ٟمٜمٔمر طمٞمٜم  ًُّ مخًه٦م:  اًمتٙمٚمٞمٗمٞمه٦م إطمٙمه٤مم إِذِ ، واطمد واًم

 ًمهف ٟمٜمٔمهر إُمقر هذه ُمـ واطمد يمؾ وًمٙمـ، قمٚمٞمٝم٤م ٟمزيد ٓ، وواإلسم٤مطم٦م واًمتحريؿ ه٦مواًمٙمرا واًمٜمدب اًمقضمقب

 ههق ُمه٤م ُمٜمف اعمحرُم٤مت أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ، اًمتحريؿ ىمقة اًمقضمقب ىمقة اًمٙمراه٦م ىمقة اًمٜمدب ىمقة آظمر: سم٤مقمت٤ٌمر سم٤مقمت٤ٌمر

 اًمتح٘مٞمهؼ قمهغم واًمٗمهرائض، واضم٤ٌمت هق ُم٤م وُمٜمف ومرائض هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمقاضم٤ٌمت أُم٤م، يم٤ٌمئر هق ُمٜمٝم٤م ُم٤مو صٖم٤مئر

 ٟم٘مهقل: ان ويمهذًمؽ، وهٙمهذا همهداً  اًمهدرس ذم اهلل ؿمه٤مء إن قمٜمهف ؾمهٜمتٙمٚمؿ، إريمه٤من هل أهن٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ قمٜمد

ّل صغّم  قمـ ضم٤مء اًمٜمدب ؾم٥ٌم يم٤من وم  ومٞمٝم٤م؟ اًمٜمدب ؾم٥ٌم هق ُم٤م، ختتٚمػ اعمٜمدوسم٤مت  وم٢مٟمٜمه٤موؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اهلل اًمٜمٌَّ

 ٟم٘مهقل سم٤مٓؾمهتح٤ٌمب وم٘مهد قمه٤مم عمٕمٜمك ُمراقم٤مة فومٞم اًمٜمدب ؾم٥ٌم يم٤من وُم٤م، اًمٜمدب ؾم٥ٌم هذا ٕنؾُمٜم٦َّم  ٟم٘مقل: إٟمف

 اًمٙمٚمٞمه٦م ذم قمه٤مم ُمٕمٜمهك عمراقمه٤مة يٙمهقن أن أو ُمّمهٚمح٦مٍ  ُمراقمه٤مة ٕضمهؾ يٙمهقن قم٤مم: يم٠من اؾمتح٤ٌمب ومٜم٘مقل: إٟمف

 واًمِمهٕمر إفمه٤مومر ي٘مهص أٟمهف دًمٞمؾ ذم ُم٤م، يتٜمٔمػ أن اإلطمرام قمٜمد يًتح٥م ىمٚمٞمؾ: إٟمف ىمٌؾ ىمٚمٜم٤م ٟمحـ، يم٤مًمٜمٔم٤موم٦م

 ُمراقمه٤مة أو إُمهر رهذا سم٤مًمٜمٔمر ُمًتح٥م ومٝمق قمٚمٞمف: ومٜم٘مقل: ُمًتح٥م شمدل يٕم٦ماًمنم ذم اًمٕم٤مُم٦م ٟم٘مقل: اعمٕم٤مين ًمٙمـ

 يمثهػمون- ٟم٘مٚمٝمه٤م إصقل يمت٤مسمف ذم اًمٕمٙمؼمي ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض قمٚمٞمف ٟمص اًمتٗمريؼ وهذا، وهٙمذا ًمٚمخال 



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 98 

 ذم ذـمه٤م ًمهٞمس ,اعمقؾمهك  أو اًمقضمٝم٤من: اعمهقس يّمح ,اعمقؾمك أو  اعمقس أن اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم ُمـ ي٘مقل: يٗمٝمؿ

 سم٤معم٤ميمٞمٜم٦م- يٙمقن ىمد اًم٘مزع أُم٤ماحلٚمؼ: 

 أن إٓ ُمٙمروه ي٘مقًمقن: هق اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مزع ٕن اًم٘مزع وأُم٤م اًمقاضم٥م هق وًمٞمس أول رء اعمقؾمك هق وؾمٞمٚم٦م

 إدب ٕضمهؾ اًمٙمراه٦م قمغم حمٛمقل هق إٟم  اًم٘مزع ذم ورد اًمذي وم٤محلدي٨م، حمرًُم٤م يٙمقن سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف ومٞمف يٙمقن

 قمٜمهدُم٤م، اًمٓمٝمه٤مرة أول إسمقاب ذم يمته٤مب ذيمروه ذم ش٦م همػم واوح٦ممجٚم»، ؿمؽ ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف ٟمص وهذا، ومٞمف

 يمه٤من ؾمهقاء اًمِمٕمر مم٤م ُمزيؾ طمٚمً٘م٤م يم٤من ُم٤م سمٕمض، ومٙمؾ وإسم٘م٤مء اًمِمٕمر سمٕمض طمٚمؼ ىم٤مًمقا: هق اًم٘مزع قمـ يتٙمٚمٛمقن

 ٤مطمٚمً٘مه يٙمهـ مل ُم٤م وأُم٤م، اعمٕم٤مد زاد ذم يمت٤مب اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟم٘مٚمف يم  صقر أرسمع ور٤م ىمزقًم٤م يًٛمك وم٢مٟمف سمٖمػمه٤م أو سم يمٞمٜم٦م

 ي٘مهص اًمٜمه٤مس سمٕمهض وًمهذًمؽ، ىمهص يٕمٜمهل , سمٕمهض دون اًمِمهٕمر سمٕمض خيٗمػ , ًمٚمِمٕمر ختٗمٞمًٗم٤م وإٟم  يٙمقن

أطمهًدا ُمهـ  أن ُيهذيمر مل ٓ؟ أم ههذا ىمزقًمه٤م يٙمهقن ههؾ، ههذا يٗمٕمهؾ اًمٜم٤مس سمٕمض، إقمغم ُمثاًل  ويؽمك اًمٓمروملم

 سم٘مهزع ًمهٞمس في٘مهقل: إٟمه وسمٕمْمهٝمؿ ىمهزع ي٘مقل: إٟمف ُمهـ ال اعمِم٤ميخ سمٕمض يم٤من اعمت٘مدُملم شمٚمٙمؿ قمغم ذًمؽ ًمٙمـ

 إٟم٥ًم- هق ومؽميمف ذًمؽ ذم ُمؽمدد وإُمر

 سمهف ؾمٞمِمهؽمي أٟمهف ُمهع ُم٤مًمهف إقمٓم٤مؤه قمٚمٞمف ومٝمؾ جي٥م حمرًُم٤م يٌٞمع حمؾ ًمّم٤مطم٥م ديـ قمٚمٞمف يم٤من ي٘مقل: ُمـ ,

 قمٜمف؟ يتّمدق أم حمرُم٦م ؾمٚمٕم٦م

ّل صغّم  ٕن، اًمديـ شمرد أن قمٚمٞمؽ جي٥م سمؾ  يمٚمقنيه٠م واًمٞمٝمهقد، (1)هيقدي قمٜمد ُمديٜم٤ًم يم٤منوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  وأُمر اًمًح٧م وي٠ميمٚمقن اًمرسم٤م  أن سمهلم ومرق اٟمٔمر احلرام اعم٤مل، ًمٚمٕم٘مد ٟمٜمٔمر ومٜمحـ، سم٤مًمقوم٤مءوؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اًمٜمٌَّ

 ذم هٜمه٤م ٟمٜمٔمهر قمٜمهدك يمه٤من إذا احلهرام وم٤معمه٤مل، همػمك قمٜمد احلرام اعم٤مل يٙمقن أن وومرق قمٜمدك احلرام اعم٤مل يٙمقن

 ُمـ أيمثر أو ومتخرج ٟمّمٗمف حمت٤مـًم٤م يم٤من وم٢من شمٕمرومف ٙمـشم مل وإن خترضمف أن ومٞمج٥م شمٕمرومف يمٜم٧م وم٢من اًمتخٚمص ىمْمٞم٦م

حله٤مًمتلم،  ومٜم٘مقل: ٟمٜمٔمهر همػمك قمٜمد يم٤من ًمق أُم٤م، ًمف ُم٤م يٜمٔمر هذا، وطمدة سمٛمٚمٞمؿ أو سم٠مىمؾ أو سمدرهؿ أو سمري٤مل ٟمّمٗمف

ًٓ  اعم٤مل يم٤من وم٢من  ههذا ذم اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ومال ذًمؽ ُمٜمٝمقب أو ٟمحق أو ُمٖمّمقب أو ُمنوق أٟمف سمٛمٕمٜمك ُمًتحً٘م٤م ُم٤م

 ذيه٧م ُمهـ اًمتهل أو اعمٖمّمهقسم٦م إرض ذم اًمّّمهالة طمتهك جيهقز ٓ وًمذًمؽ، اًمٕمٚمؿ أهؾ سم٢ممج٤مع ؼاعمًتح اعم٤مل

ًٓ  ًمؽ وم٘مدم ضم٤مرك قمٜمد ضمة٧م ًمق، جيقز ٓ ُمًتحؼ ُم٤مل يمؾ، ذًمؽ هم٤مص٥م وٟمحق  ُمه٠مظمقذ اعم٤مل هذا أن شمٕمٚمؿ ُم٤م

                                                 

 (-2916صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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 رسًم٤م سم٥ًٌم يم٤من إٟم  ؼُمًتح همػم اعم٤مل هذا يم٤من اًمث٤مين: إذا اًمٜمقع، واطمد هذا، طمرام، شمتٜم٤موًمف أن ًمؽ جيقز ٓ فمٚمً  

 اًمتٕم٤مُمؾ جيقز ُمًتحً٘م٤م: ومٝمؾ ًمٞمس ًمٙمٜمف حمرم اعم٤مل هذا , ذًمؽ وٟمحق اعمخدرات أو اخلٛمر , حمرم سمٞمع سم٥ًٌم أو

ّل صغّم  أن سمريرة جيقز حلدي٨م ٟمٕمؿ اجلقاز طمٞم٨م ٟم٘مقل: ُمـ ُمٕمف؟  وًمٜمه٤م صهدىم٦م قمٚمٞمٝمه٤م ههق»وؾمّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

، واطمهد صمهالث ؾمهٜمـ، ههذا سمريرة ذم يم٤من قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ٟمٕمٚمؿ يم  اًمّمحٞمحلم ذم احلدي٨م (1)شه٦ٌم أو هدي٦م

 وم٘مه٤مل: ًمهف اًمرسمه٤م ي٠ميمهؾ ويمه٤من ضم٤مره دقم٤مه قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد قمٜمد اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م أن اسمـ صم٧ٌم اًمث٤مين: أٟمف إُمر

ذيمر هذه اًم٘م٤مقمهدة  – ىم٤مقمدة اًمٗم٘مٝم٤مء ىمرر وًمذًمؽ، (2)هُمٜمٛمف وًمٜم٤م هُمرُمف وم٘م٤مل: قمٚمٞمف اًمرسم٤م ي٠ميمؾ ضم٤مرك إن أصح٤مسمف

 وذاء سمٌٞمهع إزمّ  اٟمت٘مهؾ اعمه٤مل ذًمؽ، ومٝمهذا ؾم٥ٌم شمٌدل ُم٘م٤مم ىم٤مئؿ اعمٚمؽ ؾم٥ٌم شمٌدل أن , سمـ رضم٥م ذم اًم٘مقاقمدا

 سمه٤مب اًمذي هق ُمـ، اًمث٤مين إُمر هذا، ومٞمجقز هدي٦م أو ا٦ٌم إزم وم٤مٟمت٘مؾ يدقمقين قمٜمدُم٤م ه٦ٌم أو ومٞمجقز ذًمؽ وٟمحق

، ـمٕم٤مُمهف شم٠ميمهؾ ٓ أن اًمهقرع ُمهـ رامطم ُم٤مًمف أيمثر يم٤من ُمـ اًمقرع سم٤مب ي٘مقًمقن: ُمـ، أظمرى ُم٠ًمًم٦م اًمقرع: هذه

 ومٛمًه٠مًمتٜم٤م، قمٜمهده شم٠ميمهؾ ٓ اًمهقرع سم٤مب ُمـ هٜم٤م طمرام ُم٤مًمف أيمثر يٙمقن اًمذي اًمقرع سم٤مب ُمـ، طمراًُم٤م ًمٞمس ورقًم٤م

 اًمتزُمتهف، ًمٙمهـ إذا اًمهديـ هذا شمردّ  أن وطمؼ: ومٞمج٥م ديـ ردّ  هق وإٟم  شمٚمؽ ذم وٓ هذه ذم ٓ داظمٚم٦م ًمٞم٧ًم هذه

، ُم٤مًمهف أيمثهر يمه٤من إذا اًمهقرع سمه٤مب ٟم٘مقل: ُمـ اًمذي هذا واًمنماء؟ اًمٌٞمع ذم ُمٕمف شمتٕم٤مُمؾ أن اسمتداء ًمؽ جيقز هؾ

 قمهغم ومج٤مء سمٕمْمهٝمؿ وم٘مه٤مل: ٓ، إيمثهر، ىمٞمؾ: اًمثٚمث٤من أيمثره؟ ىم٤مًمقا: ُم٤م اعم٤مل ذم أيمثر ضم٤مؤوا عم٤م اًمٌمء ـمًٌٕم٤م ٟمٗمس

 شمٜمْمٌط اًم٘م٤مقمدة- اًمٜمّمػ ُمـ وهق إىمرب، يمؾ ُم٤م يم٤من أيمثر، ُم٤م زاد قمغم اًمٜمّمػ اًم٘م٤مقمدة

ٜم٦َم ج٧مي٘مقل: طمج , ًَّ  احله٩م وؾمهٕمل احله٩م ـمهقا  وذم اًمٞمهقم اًمٕمه٤مذ ـمٗمه٧م ىم٤مرًٟمه٤م ويمٜمه٧م اعم٤موٞم٦م اًم

 رء؟ قمكم اًمًٕمل: ومٝمؾ أم اًمٓمقا  ذم هق هؾ احلدث يم٤من أيـ أقمٚمؿ ٓ وأطمدصم٧م: ًمٙمـ

                                                 

 -(2578( صحٞمح اًمٌخ٤مري )1)

(، وىمد ٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ رضم٥م رمحف اهلل ذم وإصمٛمف قمٚمٞمف: ُمٝمٜم١مه ًمؽسمٚمٗمظ ) (14675ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين )صحٞمح- ( 2)

 ( شمّمحٞمحف قمـ اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل-291.1ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )

 ىمٚم٧م: ومل أقمثر قمٚمٞمف قمٜمد اسمـ أيب اًمدٟمٞم٤م-
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ّل صهغّم  ًم٘مقل (1)اًمٓمٝم٤مرة ًمف ِمؽمطشم ٓ اًمًٕمل ٕن اًمًٕمل يٌٓمؾ ٓ اًمًٕمل ذم احلدث رء لأوٟم٘مقل:   اًمٜمٌَّ

 إًذا، اًمٓمٝمه٤مرة ًمف شمِمؽمط ٓ اًمًٕمل أن قمغم ومدل اًمًٕمل يذيمر ومٚمؿ (2)ششمٓمقذم أن ٓ همػم» ًمٕم٤مئِم٦م وؾمّٚمؿ قمٚمٞمف اهلل

 يمهقن سمهلم ُمهؽمدد أٟمؽ سم  ىم٤مقمدة وقمٜمدٟم٤م، ُمت٠مظمر ٕٟمف صحٞمح وـمقاومؽ صحٞمح ومًٕمٞمؽ اًمًٕمل ذم أطمدصم٧م ًمق

 ومٞمٜمًه٥م ٤مٟملمزُمه ذم ومٕمهؾ ذم ؿمهؽ ُمـ أن اًمِمؽ ذم ُمتٕمٚم٘م٦م ىم٤مقمدة ومٕمٜمدٟم٤م اًمًٕمل ذمأو  اًمٓمقا  ذم يم٤من احلدث

 ٓ صهحٞمح وؾمهٕمٞمؽ صهحٞمح ومٓمقاومهؽ اًمٓمٝم٤مرة: إًذا ًمف يِمؽمط واًمًٕمل ٓ ىمٓمًٕم٤م اًمًٕمل واًمث٤مين، ُمٜمٝم  ًمٚمث٤مين

 ذم شمهرددت ومٕمهؾ سم٤مًمِمهؽ: أي يزول ٓ اًمٞم٘ملم أن قمـ ُمتٗمرقم٦م وهل ىم٤مقمدة قمٜمدٟم٤م، اًم٘م٤مقمدة ذًمؽ، أقمٞمد ذم رء

 أيمٞمهد اًمث٤مين اًمزُمـ ٕن دائً   اًمث٤مين ًمٚمزُمـ ٜمٜمًٌفوم اًمث٤مين اًمزُم٤من ذمأو  إول اًمزُم٤من ذم هق هؾ زُم٤مٟملم ذم وضمقده

 اطمتالم أصمر ومقضمد اًمٔمٝمر واؾمتٞم٘مظ اًمٔمٝمر وٟم٤مم اًمّمٌح اؾمتٞم٘مظ ُمـ ٟمقم: ٟم٤مم رضمؾ، ومٞمف ُمِمٙمقك وإول ومٞمف هق

ُمهٜمٝم  ومٜم٘مهقل:  ًمٚمثه٤مين ٟمٜمًٌف اًمٔمٝمر؟ اًمٗمرق سمٞمٜمٝم  صالة، ومٜم٘مقل ُمـ ٟمقُم٦م أو ُمـ ٟمقُم٦م اًمّمٌح هق هؾ يدري ٓ

اًمهريح  اًمرضمؾ أو ُمثاًل  اعمرأة اًمدم ُمٜمٝم٤م ظمرج هؾ ؿمؽ وؾمٕمل ـمقا  ذم رضمؾ أو اُمرأة ٌمءاًم ٟمٗمس، هق اًمٔمٝمر

 سمٕمهد ُمٜمٝمه٤م إٓ احلهٞمض دم سمخهروج شمٕمٚمؿ مل اًمث٤مين، اُمرأة ًمٚمقىم٧م ومٜم٘مقل: ٟمٜمًٌف اًمًٕمل؟أو  ذم اًمٓمقا  هق هؾ

 ب، ٟم٘مقل: إٟمهفاعمٖمر أذان ىمٌؾ يٙمقن وحيتٛمؾ أن اعمٖمرب أذان سمٕمد ُمٜمٝم٤م ظمروضمف يٙمقن أن ومٞمحتٛمؾ اعمٖمرب أذان

 ومّمقُمؽ صحٞمح- اعمٖمرب سمٕمد

 قمروم٦م؟ ذم ُمٙم٦م ذم اعم٘مٞمؿ طمؼ ذم واًمٕمٍم سملم اًمٔمٝمر اجلٛمع طمٙمؿ ي٘مقل: ُم٤م ,

 اًمهذي اًمًهٗمر؟ ٕضمؾ أٟمف أم اًمٜمًؽ ٕضمؾ ُمزدًمٗم٦م وذم قمروم٦م ذم اجلٛمع هؾ، ُمٌٜمٞم٦م قمغم ظمال  اعم٤ًمًم٦م هذه

وىمٞمهؾ:  –ًمديـ وهق يتقؾمهع ذم اًمًهٗمر وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ شم٘مل ا ,وىمٞمؾ ، اًمًٗمر ٕضمؾ أٟمف اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمف ُمِمك

هّل صهغّم  أن يث٧ٌم مل ٕٟمفضمًدا، ُمتجف  اًمٜمًؽ أٟمف ٕضمؾ اًم٘مقل أن إٟمف ٕضمؾ اًمٜمًؽ، واحل٘مٞم٘م٦م وؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمهف اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ُمٙم٦م ضم٤مور ُمـ سمؾ ُمٙم٦م ذم وم٘مط ًمٞمًقا ُمٙم٦م أهؾ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ، سم٤مإلمت٤مم أطمًدا أُمر أشمهك ًمٚمٜمٌَّ

ّل صغّم  ي٘مؾ أطمد: مل ومٞمٝم٤م يم٤من ـمؼ رسم وشمٚمؽ اعمٜم٤م وؾّمٚمؿ، ومٛمٜمك ٕطمهد ُمهٜمٝمؿ: أمتهؿ، وإٟمه  وؾمهّٚمؿ  قمٚمٞمف اهلل اًمٜمٌَّ

 ىمًٍما- سم٤مجلٛمٞمع صغّم 

                                                 

 ذم إصؾ ىم٤مل: )اًمٓمقا ( وًمٕمؾ إصقب ُم٤م ذيمرٟم٤مه-( 1)

 (-137صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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 رضمهع صمهؿ ضمدة إمم ورضمع اًمقداع ـمقا  وـم٤م  ُمٜم٤مؾمٙمف وم٘م٣م اعمٜم٤مؾمؽ أي٤مم ذم ضمدة ذم يم٤من ي٘مقل: ُمـ ,

 اًمٓمقا ؟ إقم٤مدة قمٚمٞمف ًمٞمّمكم: هؾ احلرم إمم

ًٓ ضمدة وسمٕمهض ، متتهع ههدي قمٚمهٞمٝمؿ وًمهٞمس وداع ـمهقا  قمٚمٝمؿ ًمٞمس ُمٙم٦م ؾأه طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ٟم٘مقل: أو

سم٠مههؾ  اعمتٕمٚم٘مه٦م إطمٙمه٤مم اًمث٤مين: أٟمٜم٤م ٟم٘مهقل: يمهؾ وإُمر، ًمٗمٔمل ظمال  متتع، وهذا اًمٕمٚم ء ي٘مقل: ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ

 ؿم٤مء- ُم٤م وىم٧م خيرج أن وداع: ومٞمجقز ـمقا  قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس ضمدة إًذا أهؾ شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م» ُمٙم٦م

الم ًّ  قمٚمٞمٙمؿ- واًم
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 احلج والعنرةباب أركان 

وأؿمهٝمد أن  ،وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمهف ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 صمهؿ أُمه٤م سمٕمهد ،ا إمم يهقم اًمهديـ يمثهػمً ا قمٌده ورؾمقًمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمهف وأصهح٤مسمف وؾمهّٚمؿ شمًهٚمٞمً  حمٛمدً 

قمهـ شمٕمه٤ممم ذم هذا اًم٤ٌمب شمٙمٚمؿ اعمّمهٜمػ رمحهف اهلل  ،ًمٕمٛمرةاوسم٤مب أريم٤من احل٩م  :ومٞم٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

واًمتٗمريهؼ ههذا ُمٝمهؿ  ،إمم أريم٤من وواضم٤ٌمت وؾمٜمـ ،أومٕم٤مل احل٩م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م وأهن٤م ُم٘مًٛم٦م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم

ًُّ  :سمؾ هق ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ٕٟمٜم٤م ٟم٘مقل وأُمه٤م  ،ا أو سمٖمهػم قمٛمهدقمٛمهدً سمؽميمف ـ وم٢مٟمف يٕمذر ٜمَ أن يمؾ ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًم

 ،ٕمذر سمؽميمف ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب ٕٟمف ضمزء ُمهـ اًمٌمهءواًمريمـ وم٢من اًمريمـ ٓ سمد ُمـ وضمقده وٓ يُ  اًمقاضم٥م

 ،ومٛمـ شمرك سمٕمض اًمٌمء وم٘مد شمرك يمٚمف ومل ي٠مت سمهف قمهغم صهٗمتف اعمه٠مُمقرة ،ُمٜمف وم٢مٟمف ٓ يٕمذر سمؽميمف اوُم٤م يم٤من ضمزءً 

ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من إريم٤من  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م ،وًمذًمؽ وم٢من إريم٤من ٓ يٕمذر سمؽميمٝم٤م سمٜمًٞم٤من وٓ سمجٝمؾ وٓ سمٕمذر

وىمهد ذيمهر  ،وُمٕمٞم٤مر اًمتٗمريؼ سملم اًمريمـ واًمقاضم٥م إٟم  ههق اًمهٜمص ،سمخال  اًمقاضم٥م، ًمٞمس ر٤م سمدل ٓ أسمدال ر٤م

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل مم٤م ذيمهروا ، قاضم٥مأو اًمريم٤من ُمـ إاًمٕمٚم ء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم أؿمٞم٤مء يًتدل ا٤م قمغم يمقن اًمٗمٕمؾ 

الة اًمّّمهقمّز وضمهّؾ ومٞمف يمتًٛمٞم٦م اهلل  ٤موم٢من هذا اًمٌمء يٙمقن ريمٜمً  :ٕمض أريم٤مٟمفأن اًمدًمٞمؾ إذا ضم٤مء سمتًٛمٞم٦م اًمٗمٕمؾ سمٌ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ،٤ما وريمققمً ؾمجقدً  وم٢مذا  ،ومدل قمغم أن اًمقىمق  سمٕمروم٦م ريمـ ومٞمف (1)شاحل٩م قمروم٦م»وىمقل اًمٜمٌَّ

 ،ًمٕم٤ٌمدة يمٚمٝمه٤مواًمٕمٙمس أيًْم٤م يم٠من يًٛمك اًمريمـ سم٤مؾمؿ ا ،ؾمٛمٞم٧م اًمٕم٤ٌمدة سمٌٕمض أضمزائٝم٤م وم٢من هذا اجلزء ريمـ ومٞمف

 ومًهٛمك اهلل قمهزّ  (2)شالة سمٞمٜمل وسملم قمٌدي ٟمّمهٗملماًمّّم  ىمًٛم٧ُم »ذم احلدي٨م اًم٘مدد  وضمّؾ  وذًمؽ يم٘مقل اهلل قمزّ 

وُمـ ذًمؽ أن شمٕمٚمهؼ اًمّمهح٦م قمهغم ههذا  ،اًمٗم٤محت٦م صالة ومًٛمك اًمٌٕمض سم٤مؾمؿ اًمٙمؾ ومدل قمغم أٟمف ريمـ ومٞمف وضمّؾ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  هّل  ش٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مبٓ صالة عمـ مل ي»اًمٗمٕمؾ يم٘مقل اًمٜمٌَّ أو طمٍم اًمٌمء ومٞمف يم٘مقل اًمٜمٌَّ

ؾمٞم٠مي شمٗمّمٞمٚمف سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ وم٢مٟمهف طمٍمه وومدل قمغم أن اًمٜمٞم٦م ريمـ  (3) شإٟم  إقم ل سم٤مًمٜمٞم٤مت»صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

٤م أو اعمٕمٞمه٤مر ذم ضمٕمهؾ ههذا اجلهزء ريمٜمًهإًذا أن  ،وُمـ ذًمؽ شمٕمٚمٞمؼ اًمّمح٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ إدًمه٦م ،اًمٕمٛمؾ يمٚمف ومٞمف

                                                 

 (-3172(- صحٞمح اجل٤مُمع )3915( صحٞمح- اسمـ ُم٤مضمف )1)

 (-395( صحٞمح ُمًٚمؿ )2)

 (-1صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 3)
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أشمٞم٧م اذه اعم٘مدُم٦م ٕن اعمّمٜمػ رمحف اهلل  ،اًمٜمّمقصورود  قوم٤مٕصؾ ومٞمف ه ،  هق ورود اًمٜمصإٟم٦م ٜمَّ و ؾُم ٤م أواضمًٌ 

٤م خي٤مًمػ ومٞمف ُم٤م اقمتٛمده اعمت٠مظمرون ُمـ شمٕمٚمٞمؾ أريمه٤من احله٩م واًمٕمٛمهرة يمه  ذيمر ذم أريم٤من احل٩م واًمٕمٛمرة رأيً شمٕم٤ممم 

 -ؾمٞم٠مي

ومذيمر أن أريم٤من احل٩م إٟمه  مهه٤م  ،قا  اًمزي٤مرةأريم٤من احل٩م اًمقىمق  سمٕمروم٦م وـمرمحف اهلل شمٕم٤ممم: ي٘مقل اعمّمٜمػ 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  ،ريمٜم٤من وم٘مط اًمقىمق  سمٕمروم٦م وقمرومٜم٤م دًمٞمٚمف طمدي٨م قمروة ريض اهلل قمٜمهف وشمًهٛمٞم٦م اًمٜمٌَّ

وىمهد  ،ـمقا  اًمزي٤مرة واعمراد ُمـ ـمقا  اًمزي٤مرة ههق ـمهقا  اإلوم٤موه٦م : هقوإُمر اًمث٤مين ،٤ماًمقىمق  سمٕمروم٦م طمجً 

هؾ اًمٕمٚمؿ اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم أن اًمٓمهقا  أوهذا سم٢ممج٤مع  ،ٚمؿ يًٛمٞمف سمٓمقا  اًمّمدرهؾ اًمٕمأؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م أن سمٕمض 

وأهنه٤م  ،ذيمروا أن أريمه٤من احله٩م أرسمٕمه٦مىمد قمٜمدٟم٤م هٜم٤م أُمر وهق أن اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  ،ريمـ ذم احل٩م واًمٕمٛمرة

ام اإلطمهر ٤مومههأظمهريـ ومٚمؿ يهذيمر اعمّمهٜمػ ههذيـ اًمهريمٜملم  ،اإلطمرام واًمقىمق  سمٕمروم٦م واًمٓمقا  واًمًٕمل

واًمذي رضمحهف اعمّمهٜمػ  ،ذم اًمٙم٤مذم أن هذيـ اًمريمٜملم ومٞمٝم  روايت٤منرمحف اهلل شمٕم٤ممم وىمد ذيمر اعمّمٜمػ  ،واًمًٕمل

ًٓ  ،خيتٚمػ قمهـ اًمثه٤مينواطمد ُمٜمٝم  واعم٠مظمذ ذم يمؾ  ،أن هذيـ إُمريـ ًمٞم٤ًم ريمٜملم  ذم ىمْمهٞم٦م اإلطمهرام ومٜمٌهدأ أو

٤ًٌم ه أٟمف يراه ٤م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مومٙمقن اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل يٕمد اإلطمرام ريمٜمً  وإٟمه  ٕن  :٦مٜمَّ أٟمهف ؾُمهأو جيؼم سمهدم واضم

 ،٤مهنه٤م ذط وًمٞمًه٧م ريمٜمًهأوهذه اًمٜمٞم٦م يمثػم ُمـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ يهرى  ،اإلطمرام يٓمٚمؼ قمغم ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ

هل أن شمٙمهقن ؾمه٤مسم٘م٦م قمهغم اًمٗمٕمهؾ وٓ  :واًمٜمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م أُمران ،أٟمف دمقز اًمٜمٞم٦م احلٙمٛمٞم٦م ذـًم٤مويٜمٌٜمل قمغم يمقهن٤م 

اإلطمهرام ريمهـ ُمهـ أريمه٤من رمحف اهلل شمٕمه٤ممم أن وًمذًمؽ وم٢من ٟمٗمل اعمّمٜمػ  ،ا٤م ًمٙمؾ أضمزاء اًمٗمٕمؾيٚمزم اؾمتّمح٤م

ومه٢مذا اٟمتٗمهك قمٚمٞمهف، تف وإٟم  ٕٟمف يرى أن اإلطمرام ذط ًمّمح٦م احل٩م ومٝمهق ُمٕمٚمهؼ ٞمَّ ٜمّ احل٩م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف يرى ؾُم 

وأُم٤م اًمذيـ قمهدوا  ،ذم اًمٜمًؽاإلطمرام مل يقضمد طم٩م ذم اًمٙمٚمٞم٦م ٕٟمف مل يٜمٕم٘مد احل٩م أن مل يقضمد هٜم٤مك ٟمٞم٦م اًمدظمقل 

واعمٕمٜمهك  ،٤م ُمـ أريم٤من احل٩م وم٢مهنؿ ٟمٔمروا إمم أن اإلطمرام يِمٛمؾ قمغم ُمٕمٜمك اًمٜمٞم٦م وُمٕمٜمك زائهد آظمهراإلطمرام ريمٜمً 

ًً وما ذم يمؾ أضمزاء احل٩م يٙمقن ُمتقومرً جي٥م أن اًمزائد هق اًمذي  إول وههق هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمريمـ  ،٤م سمفٞمٙمقن ُمتٚمٌ

واًمًٕمل ذيمر اعمّمٜمػ يمه   ،وهق اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة :إُمر اًمث٤مين ،ػريمـ اإلطمرام اًمذي مل يذيمره اعمّمٜم

ي٘متْمٞمف اًمتح٘مٞمهؼ أن اًمًهٕمل اًمّمحٞمح اًمذي وىمد ٟمص ذم اعمٖمٜمل أن  ،ٟم  هق ُمـ اًمقاضم٤ٌمتإؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ أٟمف 

 سم٘مقة إمم أن اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمهروة إٟمه  ههق واضمه٥م وًمهٞمس ُمهـوومٝمق يٜمتٍم  ،٤مإٟم  هق واضم٥م وًمٞمس ريمٜمً 
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ن اًمًهٕمل شمه٤مسمع إ :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :ُمـ ذًمؽأُمقر، ٤م ٤م وًمٞم٧ًم ريمٜمً واًم٥ًٌم ذم يمقٟمف واضمًٌ  ،أريم٤من ٓ احل٩م وٓ اًمٕمٛمرة

 ،ريمه٤من اًمّمهٚمقات وم٢مهنه٤م شم٤مسمٕمه٦م ًمهفأذم  ل٤م ُمثؾ إذيم٤مر اًمتهل شم٘مه٤م٤م وٓ يٙمقن ريمٜمً ًمٚمٓمقا  واًمت٤مسمع يٙمقن واضمًٌ 

ـْ ﴿ :ىم٤مل وضمّؾ  وٕن اهلل قمزّ  ،٤مإهن٤م واضم٦ٌم وًمٞم٧ًم ريمٜمً  :وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ـْ ؿَمَٕم٤مِئِر اهللَِّ وَمَٛمه َٗم٤م َواعمَْْرَوَة ُِم إِنَّ اًمّمَّ

َ  ِاَِ   ٌَْٞم٧َم َأِو اقْمَتَٛمَر وَماَل ضُمٜم٤َمَح قَمَٚمْٞمِف َأْن َيٓمَّقَّ ومهال »وىمد ضم٤مء ذم ىمهراءة اسمهـ قمٌه٤مس ريض اهلل قمهٜمٝم   (1)﴾طَم٩مَّ اًْم

، وههذه اًمٓمقا  يًه٘مط ذم سمٕمهض اعمقاوهعقمغم أن دًمٞمؾ أٓ يٓمق  ا   :وم٘مقًمف (2)شضمٜم٤مح قمٚمٞمف أٓ يٓمق  ا 

ٕٟمف ىمد ضم٤مء ذم طمهدي٨م قم٤مئِمه٦م ريض اهلل  ،اعمقاوع اًمتل شمً٘مط سمؽمك اًمقاضم٤ٌمت ٤م قمٜمدإصؾ ومٞمٝم٤م أهناعمقاوع 

ن اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة إٟم  ههق ُمهـ إ :ومٜمجٛمع سملم اًمٜمّمقص ومٜم٘مقل ،قمٜمٝم٤م ًمزوم اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

٤م وهمهػم ه سمدم ويمذًمؽ ُمـ شمريمف ٟمًٞم٤مٟمً ؼَمَ ا ضَم ٜمل قمغم ذًمؽ أن ُمـ شمريمف ُمتٕمٛمدً ويٜمٌ ،اًمقاضم٤ٌمت وًمٞمس ُمـ إريم٤من

 -ذًمؽ ُمـ إُمقر

 ،ذيمر ريمٜمهلم وههل اًمقىمهق  سمٕمرومه٦م وشمٙمٚمٛمٜمه٤م قمهـ شمٗمّمهٞمٚمف ،أريم٤من احل٩م :ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ٛمٜمٝم٤م ذوط وم ،وهذا اًمٓمقا  ًمف ذوط ،ن اعمراد سمٓمقا  اًمزي٤مرة هق ـمقا  اإلوم٤مو٦م: إوىمٚمٜم٤م ،وـمقا  اًمزي٤مرة

 :وم٤مًمنموط اًمتل شمتٕمٚمهؼ سم٤مًمٓمه٤مئػ ،وُمٜمٝم٤م ذوط شمتٕمٚمؼ سم٤معمحؾ ،وُمٜمٝم٤م ذوط شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ ،شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٓم٤مئػ

ومٛمـ مل يٜمق اًمٓمقا  وم٢مٟمهف ٓ يّمهح  ،وأن يٜمقي اًمٓمقا  :هق أن يٙمقن قمغم ـمٝم٤مرة ُمـ احلدصملم إصٖمر وإيمؼم

ف ٓ أٟمهواعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗمٕمؾ وم٘مد ؾمٌؼ ذيمرهه٤م أُم٤م اًمنموط  ،وٓ سمد أن يٜمقي اًمٓمقا  اًمقاضم٥م وهق ـمقا  اًمزي٤مرة

٤م وأن يٙمقن سمدء هذه اًمًٌع ُمـ احلجر إؾمقد وأٟمف جيٕمؾ سمهدء ـمقاومهف أو جيٕمهؾ اًمٙمٕمٌه٦م قمهـ يٙمقن ؾمٌٕمً  سمد أن

وأُم٤م اًمنموط اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤معمحؾ وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمٓمهقا   ،ي٤ًمره وهٙمذا ُمـ إُمقر اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م ذم صٗم٦م احل٩م

ومٛمـ ـم٤م  ظم٤مرج اعمًجد وم٢مٟمهف ٓ جيهقز  ،وهذا إُمر مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ،د٤م إٓ أن يٙمقن ذم اعمًجُمٓمٚم٘مً 

يٙمهقن ذم صهالة اًمٗمريْمه٦م ُمهع اإلُمه٤مم أو آمته٤مم يمه  إذا اشمّمؾ اًمٓم٤مئٗمقن سم٤معمًهجد  لواطمدة وهذم طم٤مًم٦م إٓ 

ؾ اًمّمهٗمق  ت ُمف سم٤مإلُم٤مم إٓ أن شمتّمئوم٢من اعمّمكم إذا يم٤من ظم٤مرج اعمًجد وم٢مٟمف ٓ يّمح ا ،سم٤مإلُم٤مم داظمؾ اعمًجد

                                                 

 -158اًمٌ٘مرة:  (1)

ًٓ قمـ أيبٍّ وقمـ 221،ص165مل أقمثر قمٚمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف، وًمٙمـ ذم اعمّم٤مطمػ ٓسمـ أيب داود )ص( 2) ( ُمٜم٘مق

 جم٤مهد رمحٝمؿ اهلل-
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 ،ٟمف ٓ يّمح ـمقاومٝمؿ إٓ ذم داظمهؾ اعمًهجدأويمذًمؽ ٟم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٓم٤مئٗملم سم٤مًمٙمٕم٦ٌم  ،وٓ يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ وم٤مصؾ

 ؟ؾ هؾ يّمح اًمٓمقا  أو سمٕمض اًمٓمقا  واعمرء ذم اعمًٕمك سملم اًمّمٗم٤م واعمهروةٌىم هومم٤م يٜمٌٜمل قمغم ذًمؽ ُم٤م ذيمرٟم٤م

قمٚمٞمف طم٤مل اعمًهجد قمغم ُم٤م اظمتٚمػ  ومٜم٘مقل سمٜم٤مءً  سم٤مخلّمقص،يٓمق  ذم إدوار اًمٕمٚمقي٦م ومٞمٛمـ ا هذا يتح٘مؼ يمثػمً و

واًمًه٥ٌم ذم ذًمهؽ أٟمٜمه٤م  ،ـمقاومهف صهحٞمح٢من ذم سمٕمض أؿمقاـمف ذم اعمًٕمك ومه ُمـ ـم٤م  وُمرّ  :وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل :احلرام

ظمه٤مرج أٟمهف ٘مهؾ ومٞمهف اإلمجه٤مع ن اعمًٕمك أن أصٌح ُمـ اعمًجد احلرام وًمهٞمس يم٤محله٤مل إول اًمهذي ٟمُ إ :ٟم٘مقل

 -٤م قمغم اًمٜمصُمٌٜمل قمغم احل٤مل وًمٞمس ُمٌٜمٞمً ذًمؽ اإلمج٤مع  : وم٢مناعمًجد احلرام

واًمهدًمٞمؾ قمهغم أن  ،اإلطمهرام ُمهـ اعمٞم٘مه٤مت :وم٘مه٤مل ،سمدأ يتٙمٚمؿ قمهـ اًمقاضمٌه٤مت ٤مشمف،وواضمٌ :ي٘مقل اعمّمٜمػ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ   ؾُّ وهُيِه ،اعمديٜم٦م ُمهـ ذي احلٚمٞمٗمه٦م أهُؾ  ؾُّ هُيِ »اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ىمقل اًمٜمٌَّ

ومهدل  ،قن ُمـ ُمٞم٘م٤مهتؿٚمُّ ومٜمص قمغم أن يمؾ أهؾ ُمٞم٘م٤مت هُيِ  ،وذيمر سم٤مىمل اعمقاىمٞم٧م يمذًمؽ (1)شاًمٞمٛمـ ُمـ يٚمٛمٚمؿ أهُؾ 

 -قمغم أن هذا اإلطمرام ُمـ هذا اعمحؾ واضم٥م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت

إذ ُمـ وىمػ ذم اًمٚمٞمؾ وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمف هذا  ،واعمراد سمذًمؽ عمـ وىمػ ذم اًمٜمٝم٤مر ،واًمقىمق  سمٕمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ :ىم٤مل

ُمهـ اًمٚمٞمهؾ ومهال  اال سمد أن جيٛمهع ُمٕمهف ضمهزءً ومُمـ اًمٜمٝم٤مر  اومٛمـ وىمػ ضمزءً  ،ًمٜمٝم٤مراًم٘مٞمد ٕٟمف مل ي٘مػ ذم ضمزء ُمـ ا

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ عم٤م يم٤من واىمًٗمه ،يدومع ُمـ قمروم٦م إٓ سمٕمد همروب اًمِمٛمس ٤م سمٕمرومه٦م واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٜمٌَّ

 -سمٕمد ذًمؽ دومع إمم اعمزدًمٗم٦مصمؿ  همروب اًمِمٛمس لمَّ حتَ 

واًمدًمٞمؾ قمغم يمقٟمف ُمـ اًمقاضمٌه٤مت  ،اعمٌٞم٧م سمٛمزدًمٗم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت ،واعمٌٞم٧م سم٤معمزدًمٗم٦م إمم ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ :ىم٤مل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ رظمص ومٞمف ًمٌٕمض اًمٜم٤مس واًمهريمـ ٓ يهرظمص سمهف  :ومدل ذًمؽ قمغم أٟمهف واضمه٥م :أن اًمٜمٌَّ

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ إٟم  هق إمم ٟمّمػ اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمقاضم٥م ُم٤م هق وقمرومٜم٤م سم٤مُٕمس  ،طمدٕ اًمٚمٞمؾ أن اًمٜمٌَّ

ىمٚمٜمه٤م أن أؾمه ء ريض اهلل قمٜمٝمه٤م و ،(2)قم٤مة أن يٜمٍمهومقا٘م٤مة واًمرّ ًّ اًمُمـ ٕم٤ٌمس وهمػمهؿ ًمن ًمٚمٜم٤ًمء وًمٖمػمهؿ يم٤مذِ أَ 

ٕمٝمهد ٟم  يٙمقن ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ وًمٙمـ هذا اًمت٘مدير مل ي٠مت ويُ إىمدرت آٟمٍما  سمٖمروب اًم٘مٛمر وهذا 

                                                 

 (-1525صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-1634صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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 روجذًمؽ أحل٘مٜمه٤م اخلهومٚمهق ٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إٟم   ىمدر اًمِم٤مرع سمف اعمقاىمٞم٧مأىمرب شم٘مدير وإٟم   ،ىمدر سمف فُمـ اًمِم٤مرع أٟم

 -ان اًمِم٤مرع يٜمٔمر إمم اًمٜمٔم٤مئر يمثػمً وم٢مٚمٛم٘مدرات اًمنمقمٞم٦م ُمراقم٤مة ًمٟمّمػ اًمٚمٞمؾ إمم اًمقاضم٥م إٟم  هق إن وىمٚمٜم٤م 

 -شم٘مدموسملم اًمّمٗم٤م واعمروة  ، أي واًمًٕملواًمًٕمل :ىم٤مل

دًمٞمؾ هذه وقمرومٜم٤م اع واًمرُمل أي رُمل اجل ر واحلٚمؼ وـمقا  اًمقد ،يمذًمؽ هق واضم٥م ك،واعمٌٞم٧م سمٛمٜم :ىم٤مل

 -(1)آظمر قمٝمدهؿ سم٤مًمٌٞم٧م اًمٓمقا أن يٙمقن سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜم٤مس أُمروا ايمٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م طمدي٨م 

ذيمر اعمته٠مظمرون وم٘مد ذم اًمٕمٛمرة أيًْم٤م وُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم احل٩م ٟم٘مقًمف  ،أريم٤من اًمٕمٛمرة اًمٓمقا  :صمؿ ىم٤مل اعمّمٜمػ

اإلطمهرام ههق ذط ُمهـ ذوط أن اعمّمهٜمػ يهرى و ،ريمٜملم آظمريـ ومه٤م اإلطمرام واًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة

ىمٌهؾ يم  ىمٚم٧م ًمٙمهؿ  ،اًمٕمٛمرة وأُم٤م اًمًٕمل سملم اًمّمٗم٤م واعمروة ومػمى أٟمف واضم٥م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت قمغم اًمتح٘مٞمؼ قمٜمده

 -أٟمف ىم٤مل ذم اعمٖمٜمل أن اًمتح٘مٞمؼ هق أن اًمًٕمل ُمـ اًمقاضم٤ٌمت

ذم اًمٜمًهؽ وإٟمه  ىمّمهده  ًمٞمس ُمراده ٟمٞمه٦م اًمهدظمقلاإلطمرام: هٜم٤م ىمقل اعمّمٜمػ و ،وواضم٤ٌمهت٤م اإلطمرام :ىم٤مل

 ذ اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت ٕن ٟمٞم٦م اًمدظمقل ذم اًمٜمًؽ إذا مل شمٙمـ ُمقضمقدة وم٢من اإلطمرام ٓ يٜمٕم٘مد سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ومٝمق طمه

دًٓم٦م اجلٛمٚم٦م إومم قمٚمٞمٝم٤م وهل اًمتل وردت ذم واضم٤ٌمت احل٩م ذم ىمقًمف واإلطمرام ُمـ ًمهذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ اعمٞم٘م٤مت 

إٟمه  وسمد ُمـ زيه٤مدة ههذا اًم٘مٞمهد  ٕمٛمرة هق اإلطمرام ُمـ اعمٞم٘م٤مت وًٓماوم٤مًمقاضم٥م إول ُمـ واضم٤ٌمت إًذا  ،اعمٞم٘م٤مت

 ،٢مجي٤مز اًمٙمالمسماًمٗم٘مٝم٤مء يٕمتٜمقن ذم اعمختٍمات أن  وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ دائً   ،دًٓم٦م اجلٛمٚم٦م إومم قمٚمٞمٝم٤مًماعمّمٜمػ  ذومفطم

ههذا أدى اؿ و ،ومٞمف ىمٌؾ ت٤م وُم٤ًمئؾ ذيمرًمذًمؽ وم٢مهنؿ يٕمٞمٌقن أي خمتٍم يٙمرر يمالُمً سم٤مإلجي٤مز ىمّمًدا، ويٕمتٜمقن 

همراض يمت٤مسم٦م اعمختٍمهات اًمٗم٘مٝمٞمه٦م أوًمٙمـ اعم٘مّمقد أن ُمـ  ،اإلجي٤مز إمم يمثرة اًمْم ئر وإًمٖم٤مز ذم سمٕمض أًمٗم٤مفمف

 -ُمـ اعمٞم٘م٤مت :اإلجي٤مز ذم أًمٗم٤مفمٝم٤م ورسم  يم٤من هق هذا همرض اعمّمٜمػ ُمـ قمدم شمٙمرار يمٚمٛم٦م

 -دي٨م قمٜمٝم٤مو ؾمٌؼ اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م واحلأوهذه شمٙمٚمؿ  ،واًمًٕمل أي سملم اًمّمٗم٤م واعمروة واحلٚمؼ :ىم٤مل

ٓ يهتؿ إٓ سمهف  :وُمٕمٜمك ىمقًمهف ،ريم٤من احل٩م أو اًمٕمٛمرة مل يتؿ ٟمًٙمف إٓ سمفأ٤م ُمـ ٛمـ شمرك ريمٜمً وم :ي٘مقل اعمّمٜمػ

وم٢من اًمقىمق  سمٕمروم٦م إذا مل ي٠مت سمف وم٢مٟمف يٙمهقن ممهـ  :ذم اًمقىمق  سمٕمروم٦مإٓ أي ٓ سمد ًمف أن ي٠مي سمف وًمق ـم٤مل اًمزُمـ 

 -وؾمٞم٠مي طمٙمٛمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،وم٤مشمف اًمقىمق 

                                                 

 (-1327صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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ُمـ شمرك » :سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم  أٟمف ىم٤ملاذم اعمقـم٠م ُمـ طمدي٨م عم٤م صم٧ٌم ٤م ضمؼمه سمدم ك واضمًٌ وُمـ شمر :ىم٤مل

ًٌه ،سمـ قم٤ٌمس هذا حمٛمقل قمغم أُمريـاوىمقل  (1)ش٤م ومٕمٚمٞمف دمٟمًٙمً   ،ههذا ههق فمه٤مهرهو٤م حمٛمقل قمغم ُمـ شمهرك واضم

غم اًمؽمشمٞمه٥م، إٟمه  ههق قمهاًمقاضمه٥م  سمهؽمكواًمدم اًمذي جي٥م  ،ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمفوا وحيٛمؾ قمغم ُمـ ومٕمؾ حمٔمقرً 

يه٤مم أصٞم٤مم قمنمة أي٤مم ومٛمـ مل جيد صٞم٤مم قمنمة سمدًمف وهق ٢مٟمف يٜمت٘مؾ إمم ومع ومٛمـ مل جيد ٌْ ومٞمج٥م ومٞمف ذسمح ؿم٤مة أو ؾُم 

وٓ  ،وم٢من اًمدم يٌ٘مك ذم ذُمتف وٓ يً٘مط قمٜمف ومٛمتك وضمد ىمدرة قمغم اًمذسمح ذسمح وُمتهك وضمهد ىمهقة ذم سمدٟمهف صه٤مم

ذم اًمذُم٦م إٓ يمٗم٤مرة واطمدة هل اًمتل شمً٘مط قمٜمهد ٘مك شمٌيً٘مط رء ُمـ اًمٙمٗم٤مرات سم٤مًمٕمجز قمٜمف سمؾ يمؾ اًمٙمٗم٤مرات 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ أؾمه٘مٓمٝم٤م قمهـ  اًمٕمجز قمٜمٝم٤م وهل يمٗم٤مرة اجل ع ذم هن٤مر رُمْم٤من حلدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌَّ

ن اًمٕمه٤مضمز قمهـ اًمتٙمٗمهػم إ :وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،ا قمٜمٝم٤مذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من عم٤م يم٤من قم٤مضمزً 

ٓ ووضمد ىمقة ذم سمدٟمف سمٕمد ذًمؽ أو ىمدرة ذم ُم٤مًمف وم٢مهن٤م شمًه٘مط وم٢مٟمف شمً٘مط قمٜمف وًمق ذم هن٤مر رُمْم٤من  سم٥ًٌم اجل ع

 وٓ شمً٘مط-شمٌ٘مك ذم اًمذُم٦م وم٢مهن٤م قمدا ذًمؽ ُمـ اًمٙمٗم٤مرات  يٚمزُمف اإلشمٞم٤من ا٤م وُم٤م

ًُّ ٜمَّ وُمـ شمرك ؾُم  :ي٘مقل اعمّمٜمػ  ف سمدٌل أي ٓ يٚمزُم ،٦م ُم٤م قمدا اًمقاضم٤ٌمت وإريم٤من ومال رء قمٚمٞمفٜمَّ ٦م واعمراد سم٤مًم

يًٛمقن رمحٝمؿ اهلل أطمٞم٤مًٟم٤م ُمـ إُمقر اًمتل جي٥م أن ٟمٕمٚمٛمٝم٤م أن اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٜمًٙمف، ووٓ يٙمقن ومٞمف وم٤ًمد وٓ سمٓمالن 

ٚمهذًمؽ وم٤م ويًٛمقن اًمقاضم٥م يمهذًمؽ واضمه٥م إريم٤من سم٤مًمٗمروض وهذا يمثػم قمٜمدهؿ وم٢مهنؿ يًٛمقن اًمريمـ ومرًو 

ههق اًمهذي يًه٘مط واًمقاضمه٥م ا ٛمدً ا وٓ قميٗمرىمقن سملم اًمٗمرض واًمقاضم٥م سم٠من اًمٗمرض هق اًمذي ٓ يً٘مط ؾمٝمقً 

 جز-و قمٜمد اًمٕمأقمٜمد اًمًٝمق 

يمهؾ ُمهـ  ،وُمـ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م طمتك ـمٚمع اًمٗمجر وىم٧م اًمٜمحر وم٘مد وم٤مشمف احله٩م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ي٘مقل اعمّمٜمػ

٤مإلطمرام صمؿ سمٕمد ذًمؽ مل ي٘مػ سمٕمروم٦م إمم هن٤مي٦م وىمتٝم٤م وهن٤مي٦م وىمتٝم٤م هق ـمٚمهقع اًمٗمجهر ُمهـ يهقم سمدظمؾ ذم اًمٜمًؽ 

 ؟وُم٤م اًمهذي يؽمشمه٥م قمهغم ُمهـ وم٤مشمهف احله٩م ،٤ميًٛمك ومقاشمً وٓم٤مئل وم٢مٟمف يٙمقن ىمد وم٤مشمف احل٩م اًمٜمحر حلدي٨م قمروة اًم

هٜمه٤م اعمّمهٜمػ  ،أي يٗمٕمؾ ُمثؾ ُم٤م يٗمٕمؾ اعمٕمتٛمهر ،أٟمف يتحٚمؾ سمٓمقا  وؾمٕمل :اعم٠ًمًم٦م إومم ،يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُم٤ًمئؾ

                                                 

 (-1199ء )(- اإلروا419. 1( صحٞمح ُمقىمقوًم٤م- ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ت قمٌد اًم٤ٌمىمل )1)
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سمهـ ر قمهـ قمٛمهضمه٤مء وواومهؼ ذم ذًمهؽ ُمه٤م  ،يتحٚمؾ سمٕمٛمهرةسم٠مٟمف  سم٠من اعمحرم يتحٚمؾ سمٓمقا  وؾمٕمل ومل يٕمؼم قمؼّم 

 -يتحٚمؾ سمٕمٛمرةي٘مؾ ومل  (1)شُمـ وم٤مشمف اًمقىمق  سمٕمروم٦م ومٚمٞمّمٜمع ُم٤م يّمٜمع اعمٕمتٛمر» :ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤ملاخلٓم٤مب 

ىمقل قمٛمهر ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ ودًمٞمؾ ذًمؽ  ،يم٤من ُمٕمف وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مءإن ٤م ومٞمتحٚمؾ سمٓمقا  وؾمٕمل ويٜمحر هديً  :ىم٤مل

أدرك طمهّؾ: ومه٢من إٟمف ىمد » :صمؿ ىم٤مل شٕمتٛمرُمـ وم٤مشمف اًمقىمق  سمٕمروم٦م وم٢مٟمف يّمٜمع ُم٤م يّمٜمع اعم» :ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل

 -٤مومدل ذًمؽ قمغم أن هذه إُمقر اًمثالصم٦م قمٚمٞمف مجٞمٕمً  (2)شُم٤م شمٞمن ُمـ اردي دىاحل٩م ُمـ ىم٤مسمؾ طم٩م وه

همهػم ذم ن أظمٓم٠م اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤ًم ومقىمٗمهقا إ ،همػم قمروم٦م أضمزأهؿ ذًمؽذم وإن أظمٓم٠م اًمٜم٤مس ومقىمٗمقا  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 ،اًمِمهٝمر ويه١مظمروه يقُمه٤مً  دظمه٤ملي ي٘مٗمقا ذم اًمٞمقم اًمٕم٤مذ ومٞمخٓمةهقا ذم إأ :احل٤مًم٦م إومم ،طم٤مًمتلم ؿقمروم٦م وم٢من ر

واعمّمٜمػ يهرى أن احله٤مًمتلم مجٞمٕمه٤ًم  ،أن خيٓمةقا ومٞمت٘مدُمقا يقُم٤ًم سمٛمٕمٜمك أهنؿ ي٘مٗمقا ذم اًمٞمقم اًمث٤مُمـ :واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

وسمٜم٤مء  ،٦م ومٞمٝم٤م ظمال شمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٤موأُم٤م احل٤مًم٦م إومم وم٢مهن٤م سم ،يّمح ومٞمٝم  اًمقىمق  ويٙمقن جمزئ٤مً 

أو قمهدم  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م، ىمؽمإُم٤م قمدم اًمؽمائل ًمٖمٞمؿ أو ن ظمٓم٠م اًمٜم٤مس ٓ سمد أن يٙمقن ؾمٌٌف إ :قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل

ن اًمِمٝمقر ُم٤م قمدا ؿمٝمر رُمْمه٤من إ :وٟمحـ ٟم٘مقل ،وم٘مد يٙمقن ىمد رآه ؿمخص واطمد ،ؿ اعمًٚمٛملميماًمثٌقت قمٜمد طم٤م

ؿمه٤مهد  :ل ؿمٝمر رُمْم٤من وم٢مٟمف يٙمتٗمك ومٞمف سمخؼم واطمد ٓ ٟم٘مقلوأُم٤م دظمق ،ذم صمٌقشمف إٓ سمِم٤مهديـ ي٘مٌؾٓ سمد أن ٓ 

ههق ُمهـ سمه٤مب إٟمه  ٕن دظمقل ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ سم٤مب اإلظم٤ٌمر وُم٤م قمداه ُمهـ إؿمهٝمر  ،سمخؼم واطمد :سمؾ ٟم٘مقل

وىمهق  يهؽماءى اًمٜمه٤مس ذًمهؽ ومٜم٘مهقل: إن اإلُمه٤مم أو مل يث٧ٌم قمٜمهد وم٢مذا مل  ،ومال سمد ومٞمف ُمـ ؿم٤مهديـ ِمٝم٤مداتاًم

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ ىمه٤مل ،طمج٦م ذم اإلؾمالم ؿ قمـئٝمصحٞمح وجيزاعمًٚمٛملم   :واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمهؽ أن اًمٜمٌَّ

أي طمٞمٜم  يْمحل أهؾ اعمقىمػ يٕمٜمل يْمهحقن ويٙمهقن يهقم اًمٜمحهر قمٜمهد أههؾ  (3)شوإوحك يقم شمْمحقن»

ومدل قمغم أن هذا احلٙمؿ ُمٕمٚمؼ سم٤مضمتٝم٤مد أهؾ اعمقىمػ وإُمه٤مُمٝمؿ  ،وم٢مٟمف يٙمقن أوحك قمٜمد مجٞمع اعمًٚمٛملم :اعمقىمػ

ُمـ هذه إطمٙم٤مم ىمْمهٞم٦م أن  ،ا ُمـ أطمٙم٤مم احل٩م واًمٕمٛمرة ُمتٕمٚم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم وزم إُمر ومٞمفحـ ٟمٕمٚمؿ أن يمثػمً وٟم ،ومٞمف

ه٘مهدم يقًُمهوموًمهذًمؽ ًمهق أظمٓمه٠م ذم اضمتٝمه٤مده  ،اًمقىمق  إٟم  يٙمقن سمح٥ًم ُم٤م حيٙمؿ ههق ٤م ووىمهػ ر يقًُمه٤م أو أظمَّ

                                                 

 (-346.4( سمٜمحقه- اإلرواء )9823صحٞمح- اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمٙمؼمى )( 1)

 ؾمٌؼ خترجيف-( 2)

 (-224(- اًمّمحٞمح٦م )697صحٞمح- اًمؽمُمذي )( 3)
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وُمـ ذًمؽ ُمه٤م ؾمهٌؼ ُمٕمٜمه٤م  ،وىمقومٝمؿ صحٞمح وجمزئ وٓ يٚمزُمٝمؿ إقم٤مدة احل٩موم٢من قمغم هذا اخلٓم٠م  اعمًٚمٛمقن سمٜم٤مءً 

ٜم٦َّم أٟمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ  ًُّ أن ٓ يدومع اًمٜم٤مس ُمـ قمروم٦م إٓ سمٕمد أُمػم احل٩م أو احل٤ميمؿ أو ُم٤م ؿمهة٧م ُمهـ ههذه أن اًم

هٜم٦َّماإلُم٤مم أمحد وىمقل اعم٤مًمٙمٞم٦م وإٓ وم٢مٟمهف سم٤مشمٗمه٤مق أههؾ ُمذه٥م وإٟم  أوضمٌف اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ  ،اعمًٛمٞم٤مت ًُّ أن  اًم

ن اعمه٤موردي وشمٌٕمهف اًم٘مه٤ميض أسمهق يٕمهغم ذم إطمٙمه٤مم ٢موًمذًمؽ ومه ،ه ُمـ إطمٙم٤مموهمػم ،طمتك يدومع إُمػم يّمؼم

هٜمه٤مك قمهدد  ،وٓي٦م احله٩ماًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م إطمدى قمنمة وٓي٦م ُمـ هذه اًمقٓي٤مت  ٤ماًمقٓي٤مت وأهنعم٤م قمّدوا اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م 

 ًمٚمحدي٨م-هذه اعم٠ًمًم٦م وُمٜمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم ذم احل٩م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مضمتٝم٤مد اإلُم٤مم واظمتٞم٤مره 

سمٛمٕمٜمك أن أهؾ اعمقىمػ سمٕمْمٝمؿ وىمػ ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع وسمٕمْمهٝمؿ وىمهػ ذم  ،ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ وإن ومٕمؾ ذًمؽ :ىم٤مل

وإٟم  يٙمقن هذا اًمٗمٕمؾ إذا مل يٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمهػم ي٠مظمهذون سمرأيهف ويٛمِمهقن  :اًمٞمقم اًمٕم٤مذذم  وأاًمٞمقم اًمث٤مُمـ 

 ضمهًدا، ةذم ؾمهٜمقات يمثهػم قمغم اعمًٚمٛملم ٓ يٙمقن هٜم٤مك أُمػم وهذا ُمرّ ىمد وهذا يتح٘مؼ ذم سمٕمض اًمًٜمقات  ،ُمٕمف

ن اًمذي أظمٓم٠م يٙمهقن ىمهد إ :سمٕمض اًمٜم٤مس ذم يقم ؾم٤مسمؼ أو ذم يقم ٓطمؼ ومٜم٘مقلوىمػ  ،وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ ٟمٗمر ُمٜمٝمؿ

 -طمٙمٛمٜم٤م سمٗمقات احل٩م ذم طم٘مف ـْ وم٤مشمف احل٩م ومٞمٚمزُمف ُم٤م يٚمزم ُمَ 

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ وىمهؼم صه٤مطمٌٞمف ريض اهلل  :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل يًتح٥م عمـ طم٩م زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وزي٤مرة ىمؼم ص٤مطمٌٞمف ؾُم  ،قمٜمٝم  هّل ٜمّ ٓؿمؽ أن زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌَّ ٕن  :٦م عمـ يمه٤من ذم ُمديٜمه٦م اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ طم٨ّم  إُمهر  ،قمغم زي٤مرة اًم٘مٌقر ٕهن٤م شمذيمر أظمرة إذ اًمٗم٤مئدة ُمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر أُمهران اًمٜمٌَّ

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اعمرء إذا دقم٤م ًم٘مريه٥م عمهـ يمه٤من  ،دقمك ًمفاعمٞم٧م وم٢مٟمف يُ  وم٠مُم٤م ،ًمٚمزائر :واًمث٤مين ،وم٤مئدة ًمٚمٛمٞم٧م :إول

طمٞمٜم  شمرى اًم٘مؼم أُم٤مُمؽ وم٢مٟمف اذه احل٤مل دقم٤مؤك يٙمهقن  ،٤م ُمٜمف يٙمقن أؿمد ذم دقم٤مئف ممـ يدقمق وهق سمٕمٞمدىمؼمه ىمريًٌ 

هّل ًم ،أٟمف يتٕمظ :إُمر اًمث٤مين اًمذي يًتٗمٞمد ُمٜمف زائر اًم٘مؼم ،اأؿمد وأيمثر ُمـ دقم٤مئؽ ومٞم  ًمق يم٤من سمٕمٞمدً  ذًمؽ ىم٤مل اًمٜمٌَّ

ومهدل قمهغم ههذا  (1)شيمٜم٧م ىمد هنٞمتٙمؿ قمـ زي٤مرة اًم٘مٌقر ومزوروهه٤م وم٢مهنه٤م شمهذيمر أظمهرة» :صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

عمهـ طمه٩م ويًهتح٥م  :اعمّمٜمػ رمحف اهلل دمقز ذم ًمٗمٔمف يم  دمقز همػمه ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ىمقًمف ،اًمٌمء

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٠ممحهد سمهـ قمٌهد يمٜمف مجع ُمـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ ُمهٜمٝمؿ ُمراد اعمّمٜمػ يم  سمٞمّ  وإٟم  ،زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ ويمه٤من ذم اعمديٜمه٦م  أن يهزور ار٤مدي وهمػمه أٟمف يًتح٥م عمـ طم٩م اًمٌٞم٧م وزار ُمًجد اًمٜمٌَّ

                                                 

 (-1977صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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 ،ٞمديم  ضم٤مء ذم طمدي٨م أيب ؾمٕم (1)شٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ إمم صمالصم٦م ُم٤ًمضمد» :ٟمٜم٤م ٟم٘مقلإٟٔمف ُمـ سم٤مب اًمت٠مدب اًم٘مؼم، 

َٓ شَمُ٘مقًُمهقا َراقِمٜمَه٤م َوىُمقًُمهقا اْٟمُٔمْرَٟمه٤م  َيه٤م﴿ٕمتهؼم أٟمهف ُموٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن إدب ذم اًمٚمٗمظ ٓ ؿمؽ  ـَ آَُمٜمُهقا  هِذي َه٤م اًمَّ َأهيُّ

ٟمه  شمِمهد اًمرطمه٤مل ًمٚمٛمًه٤مضمد اًمثالصمه٦م اًمتهل ضمه٤مءت ذم إ :وم٤معم٘مّمقد ُمـ هذا أن إدب أن ٟم٘مقل (2)﴾َواؾْمَٛمُٕمقا

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ هنهك قمهـ ؿمهد وُم٤م قمداه٤م ُمـ اًمٌ٘م٤مع ٓ ؿمؽ أهن ،احلدي٨م ٤م ٓ شمِمد ًمف اًمرطم٤مل ٕن اًمٜمٌَّ

وههذه اًمّمهٞمٖم٦م ُمهـ صهٞمغ  ،وم  قمداه٤م ُمـ اًمٌ٘م٤مع ُمـ سمه٤مب أومم ،اًمرطم٤مل ًمٖمػم هذه اًمٌ٘م٤مع اًمثالث ُمـ اعم٤ًمضمد

٤مٓؾمتثٜم٤مء إذا ضم٤مء سمٕمد اًمٜمٗمل وم٢مهنه٤م ُمهـ صهٞمغ احلٍمه وههق ُمهـ أىمهقى دٓئهؾ وم شٓ شمِمد اًمرطم٤مل إٓ»احلٍم 

قمهغم أٟمهف ٓ ، ومدًمٜم٤م ذًمؽ ن ىمقل قم٤مُم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمفإ :طمتك ىمٞمؾ ،ومٛمٗمٝمقم احلٍم ُمـ أىمقى اعمٗم٤مهٞمؿ ،ؿاعمٗم٤مهٞم

عمهـ ذهه٥م ُمهـ ُمٙمه٦م إمم ىمّمهده  اذا اًمٚمٗمظ أُم٤م اعمّمٜمػ وم٢مٟمف قمؼّم  ،اًمًٗمر ٕضمؾ هذا اًمٌمءوجيقز ؿمد اًمرطمؾ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ومٞماعمديٜم٦م ومٞمٙمقن ىم٤مصدً  ٝم٤م صمؿ إذا ىمّمد اعمديٜم٦م وم٢مٟمف ي٘مّمد ىمهؼم ا ًمٚمٛمديٜم٦م ٕضمؾ ُمًجد اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سم٤مًمزي٤مرة واذا ٟمٙمقن ىمهد قمٛمٚمٜمه٤م سم٤مٕطم٤مديه٨م ومل  ،وٓ يٙمقن ىمّمده ذم اًمًٗمر اًم٘مؼمَ  ،اًمٜمٌَّ

ًُّ ٟمٕم٤مرض ؿمٞمةً  هّل صهغّم اهلل ٜمَ ٤م ُمـ اًم ـ اًمقاردة ذم اؾمتح٤ٌمب زي٤مرة اًم٘مٌقر وُمٜمٝم٤م قمغم ؾمهٌٞمؾ اخلّمهقص ىمهؼم اًمٜمٌَّ

 - ص٤مطمٌٞمف ريض اهلل قمٜمٝم قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وىمؼم

 باب اهلدي واألضحًة

وارهدي  ،سمٕمد ذًمؽ سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ قمـ ارهدي ،سم٤مب اردي وإوحٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ي٘مقل اعمّمٜمػ

وأُمه٤م ُمه٤م يمه٤من  ،وم٤مًمقاضمه٥م ههق ُمه٤م يمه٤من ههدي متتهع وىمهران ،ُمٜمف ُم٤م هق واضم٥م وُمٜمف ُم٤م هق ُمًتح٥مٟمققم٤من، 

وم٤معمتٛمتع واًم٘م٤مرن ويمذًمؽ اعمٗمهرد أيًْمه٤م قمهغم ىمهقل  ،دي ممـ أشمك سمٜمًؽوم٘مد يٙمقن ارأيًْم٤م ٤م ومٝمق ٟمققم٤من ُمًتحًٌ 

هّل صهغّم  ،وضمّؾ  ٤م ُمـ ُمٙم٦م ويتٓمقع سمف هلل قمزّ أو يِمؽمي هديً  ٤مسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ممٙمـ أن يًقق ُمٕمف هديً  وم٢من اًمٜمٌَّ

يٙمهقن ىمهد اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ ارهدي  ،وهذا يم٤من ُمـ هدي اعمتٓمقع سمفذم طمجف اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذسمح ُمة٦م ُمـ اإلسمؾ 

ُم٤م ؿم٤مء طمتك وًمق مل يه٠مت سمح٩م وٓ سمٕمٛمرة طمتك  وضمّؾ  ومٞمجقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن هيدي ًمٌٞم٧م اهلل قمزّ  ،سمال ٟمًؽاردي 
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ُمٜمهف ُمه٤م أو يٓمٕمؿ ٤م يذسمح ذم ُمٙم٦م ويقزع ًمٗم٘مراء ُمٙم٦م ومٞمٙمقن اًمِمخص ذم سمٚمده وهيدي هديً  ،وإن مل ي٠مت إمم ُمٙم٦م

 -اؿم٤مء إٓ أن يٙمقن ٟمذرً 

ًُّ اردي اًمذي هق ا ،٦مٜمّ وإوحٞم٦م ؾُم  :ىم٤مل  ،إٓ ههدي اًمتٛمتهع واًم٘مهراناًمث٤مين ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمهؾ اًمٜمقع  ،٦مٜمّ ًم

 -٦م وًمٞم٧ًم سمقاضم٦ٌمٜمّ وإوحٞم٦م يمذًمؽ ؾُم 

إذا ٟمذر اًمِمخص أن يْمحل ومحٞمٜمةذ يٙمهقن  ،ٓ جي٥م إوحٞم٦م إٓ سم٤مًمٜمذريٕمٜمل  ،وٓ دم٥م إٓ سم٤مًمٜمذر :ىم٤مل

 -٤مواضمًٌ 

ْمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدات اًمٕم٤ٌمدة إذا ظمّمه٧م ومأن إٕٟمف قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة  ،واًمتْمحٞم٦م أومْمؾ ُمـ اًمّمدىم٦م سمثٛمٜمٝم٤م :ىم٤مل

قم٤ٌمدة اعمخّمقص٦م سمزُم٤من وم٢مهن٤م شمٙمقن أومْمؾ ُمـ  ،اًمٕم٤ٌمدة اعمٓمٚم٘م٦مهمػمه٤م، أومْمؾ ُمـ سمزُمـ وم٢مهن٤م شمٙمقن أومْمؾ ُمـ 

الة وُمٓمٚمهؼ اًمّمهدىم٦م وأُم٤م اًمٕم٤ٌمدات اعمٓمٚم٘م٦م ٟمٜمٔمر ذم اًمتٗم٤موؾ سمٞمٜمٝم٤م يمٛمٓمٚمؼ اًمّّمه ،همػمه٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اعمٓمٚم٘م٦م

اًمتْمهحٞم٦م  :وًمهذًمؽ ىمه٤مل ،ذم زُمـ وم٢مهن٤م شمٙمقن ذم هذا اًمهزُمـ أومْمهؾ ٧مويمؾ قم٤ٌمدة ظمّم ،أهي  أومْمؾ وهٙمذا

ذم اإلؾمهٜم٤مد عم٤م ضم٤مء قمٜمد اسمـ ُم٤مضم٦م ُمهـ اًمدًٓمه٦م وإن يمه٤من و ،وهل إوحٞم٦م أومْمؾ ُمـ أن يتّمدق اعمرء سمثٛمٜمٝم٤م

 -إهن٤مر اًمدمهق ُم٤م يٗمٕمؾ ذم يقم إوحك ذم ىمْمٞم٦م أن أومْمؾ ُم٘م٤مل 

 ٦م ظم٤مًمّمهإسماًل هيدي ذم اإلسمؾ أي أن ىمّمده  ،٦م اإلسمؾأي إومْمؾ ذم اردي وإوحٞم ،وإومْمؾ ومٞمٝم  :ىم٤مل

ذم اإلسمهؾ واًمٌ٘مهر  ،قمهـ آؿمهؽماك واًمتنمهيؽسمٕمد ىمٚمٞمؾ وؾم٠مشمٙمٚمؿ  ،ُمـ همػم اؿمؽماك ، يٕمٜملُمـ همػم ذك ومٞمٝم٤م

واًمدًمٞمؾ قمغم أن اإلسمؾ أومْمهؾ ُمهـ  ،صمؿ اًمٌ٘مر ،تٙمقن ًمفوم ٦م ظم٤مًمّما اعم٘مّمقد ذم إومْمؾ أن هيدي إسماًل إذً  ،واًمٖمٜمؿ

ّل  وُمـ ضم٤مء ذم  ،ومٙم٠مٟم  ىمدم مجاًل ُمـ يقم اجلٛمٕم٦م ُمـ ضم٤مء ذم اًم٤ًمقم٦م إومم »صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  اًمٌ٘مر ىمقل اًمٜمٌَّ

 -يدل قمغم أن اإلسمؾ أومْمؾ ُمـ اًمٌ٘مر :وهٙمذا (1)شاًم٤ًمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٠مٟم  ىمدم سم٘مرة

٠من وم٢من اًمْمه ،وأومْمؾ اًمٖمٜمؿ اًمْم٠من صمؿ اعمٕمز ،ٙمػم يقم اجلٛمٕم٦مٌودًمٞمٚمف ُم٤م ؾمٌؼ ذم طمدي٨م اًمت ،صمؿ اًمٖمٜمؿ :ىم٤مل

ًُ  ،أومْمؾ ُمـ اعمٕمز ويمالمه٤م يًٛمك همٜمً   ههذا ههق  ،٤م ُمـ إسمهؾ أو سم٘مهردي ؾمٌٕمً ٌع أو هُي صمؿ يكم اًمٖمٜمؿ أن يْمحل سم

ومٞمِمؽمك  :اعمراد سم٤مًمًٌع هق أن يِمؽمك ؾمٌٕم٦م ذم هدي أو ذم أوحٞم٦م ُمـ اًمٌ٘مر أو ُمـ اإلسمؾ ،اًمؽمشمٞم٥م ذم إومْمٚمٞم٦م

وأُمه٤م  ،حهدي٨م وٓ ؿمهؽ ومٞمهفًمٚمذا ضمه٤مئز وهه ،سمه٠من يِمهؽمك ؾمهٌٕم٦م ذم سمدٟمه٦م :يًٛمك آؿمؽماكوهذا ؾمٌٕم٦م ومٞمف 
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إذا  ،يٙمـ ًمف ؾمٌع سمدٟم٦م ويدظمؾ ومٞمهف أههؾ سمٞمتهف وههذا يًهٛمك اًمتنمهيؽ ٤ماًمتنميؽ ذم اًمًٌع ومٛمٕمٜم٤مه أن ؿمخًّم 

 ،اؿمهؽماكومٞمًهٛمك ذم ؾمهٌع  ٤مٞمٙمقن ذيًٙمهوميٙمقن وطمده ُمع همػمه سمحٞم٨م اًمِمخص جيقز ًمف أن يِمؽمك ذم ؾمٌع 

وىمد شمٙمٚمهؿ اعمته٠مظمرون ُمهـ اًمٗم٘مٝمه٤مء ههؾ جيهقز  ،ؿم٤مء أن يدظمؾ ذم اًمًٌع ويدظمؾ ُمٕمف ُمـومٝمق وأُم٤م اًمتنميؽ 

ٕن  ،وجيهقز اًمتنمهيؽ ذم اإلسمهؾ اخل٤مًمّمه٦م ،ُمع آشمٗم٤مق أٟمف جيقز اًمتنميؽ ذم اًمٖمٜمؿ ؟اًمتنميؽ ذم اًمًٌع أم ٓ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذسمح ؿم٤مة قمٜمف وقمـ أهؾ سمٞمتف  وهؾ جيهقز  ،دل قمغم اًمتنميؽ ومنميمٝمؿ ُمٕمف ذم إضمروماًمٜمٌَّ

٠ًمًم٦م ُمهـ اعمًه٤مئؾ اًمتهل شمٙمٚمهؿ قمٜمٝمه٤م اعمته٠مظمرون ومل يقضمهد يمهالم اعمهذه  ؟ع اًمٌدٟم٦م أم ٓ جيقزاًمتنميؽ ذم ؾمٌ

وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل أسم٤م اًمٓمٞمٗمل ذم رؾم٤مًم٦م  ،إٟمف ٓ جيقز ذًمؽ :ومٛمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ىم٤مل ،ًمٚمٛمت٘مدُملم ومٞمٝم٤م

وىم٤مل همهػمه ُمهـ أههؾ نميؽ، دون اًمتإٟم  جيقز آؿمؽماك أٟمف اًمٗم٘مٝم٤مء ويمالم وٟم٘مؾ ًمٕمٛمقم إطم٤مدي٨م  ةًمف ُمٗمرد

ػ ومٞمٝمه٤م رؾمه٤مًم٦م وممـ ٟمص قمغم ذًمؽ وأًمّ  ،وم٢مٟمف جيقز ،إٟمف يم  جيقز آٟمٗمراد وم٢مٟمف جيقز أيًْم٤م اًمتنميؽ ومٞمٝم٤م :اًمٕمٚمؿ

ك ًمف رؾم٤مًم٦م ذم سمْمهع صهٗمح٤مت ذم ضمهقاز أيًْم٤م ظمال  اًمرؾم٤مًم٦م إومم هق اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اسمـ ؾمٕمدي ؾمٛمّ 

 -ٌع اًمٌدناًمتنميؽ ذم ؾُم 

ٓ جيزئ ُمـ اًمْم٠من إٓ ُم٤م يم٤من  ،ًمف ؾمت٦م أؿمٝمر ، وهق ُم٤م يمٛمؾزئ إٓ اجلذع ُمـ اًمْم٠منوٓ جي :ي٘مقل اًمِمٞمخ

وههذا ُمهـ  ،ًمهف ؾمهت٦م أؿمهٝمر وهق ذم اًمٖم٤مًمه٥م ُمه٤م شمهؿّ  ،واجلذع هق اًمذي وىمػ ؿمٕمره صمؿ ُم٤مل سمٕمد ذًمؽ :ضمذقم٤مً 

 :وًمهذًمؽ ي٘مهقل اعمّمهٜمػ ,ؾمه٘مٓم٧م صمٜم٤ميه٤مه أي  –ُمـ اًمْمه٠من وم٢مٟمف ٓ سمد أن يٙمهقن صمٜمٞمه٤ًم  هوأُم٤م ُم٤م قمدا ،اًمْم٠من

ـّ  صمؿ سملّم  ،واًمثٜمل مم٤م ؾمقاه ُمـ اًمٌ٘مر أي صمٜمهل اًمٌ٘مهر ُمه٤م ًمهف و ،وصمٜمل اإلسمؾ ُم٤م يمٛمؾ ًمف مخس ؾمٜملم :اًمثٜمل وم٘م٤ملؾم

 -٦مٜمَ وُمـ اعمٕمز ُم٤م ًمف ؾَم  ،ؾمٜمت٤من

ودمزئ اًمِم٤مة قمـ واطمد واًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة قمـ ؾمٌٕم٦م وؾمٌؼ اًمهدًمٞمؾ قمٚمٞمٝمه٤م ذم  :صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

مج٤مع ٤مإلأُم٤م اًمِم٤مة ومٌ :ومٜم٘مقل ؟هؾ جيقز اًمتنميؽ ،ء ُمـ سم٤مب اًمِمخص وطمدهضمزاوقمرومٜم٤م أن هذه اإل ،اًمّمحٞمح

 -سم٤مًمٌدٟم٦م واًمٌ٘مرة وم٘مد ذيمرٟم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م وأُم٤م اًمتنميؽ ذم

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  ، قمقره٤موٓ دمزء اًمٕمقراء اًمٌلّم  :ىم٤مل ضم٤مء ذم طمدي٨م اًمؼماء ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌَّ

ًٓ ه١مٓء إرسمع وذيمر ُمـ  (1)شأرسمٌع ٓ دمزئ» :ىم٤مل وىمد طمرص اعمّمهٜمػ قمهغم  ش قمقره٤ماًمٕمقراء اًمٌلّم » :ىم٤ملأو
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واعمراد سمه٤مًمٕمقراء ههل اًمتهل  ، قمقره٤ماًمٕمقراء اًمٌلّم  :ًمؽ ىم٤ملذأن شمٙمقن أًمٗم٤مظ هذا اًمٙمت٤مب ُمقاوم٘م٦م ًمٚمحدي٨م وًم

ن إ :وعمه٤م ٟم٘مهقل ،ومٞمٝمه٤م روايته٤منأم ٓ؟ ٚمحهؼ اه٤م شمٝمهؾ ومذه٧ٌم قمٞمٜمٝم٤م وم٤مٟمخًٗم٧م اًمٕملم وأُم٤م ُم٤م ذه٥م وقؤه٤م 

 -ىمد ذه٧ٌم يمال اًمٕمٞمٜملم ،ذه٧ٌم قمٞمٜم٤مه٤م ُمٕم٤مً ىمد  قمقره٤م ٓ دمزئ ومٛمـ سم٤مب أومم ومٞم  ًمق يم٤مٟم٧م ٕمقراء اًمٌلّم اًم

يٙمهقن ٓ أي  لاًمتل ٓ شمٜم٘مهضمًدا، واعمراد سم٤مًمٕمجٗم٤مء هل ارزيٚم٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م  ل،ٜم٘موٓ اًمٕمجٗم٤مء اًمتل ٓ شمُ  :ىم٤مل

 اًم٤ًمسمؼ-ضم٤مءت يمٚمٝم٤م ُمـ طمدي٨م اًمؼماء  ، وأيًْم٤م هذهومٞمٝم٤م حلؿ يٙمٗمل

يٕمٜمل أٟمف ئمٝمر قمرضمٝم٤م ذم اعمٌم وًمذًمؽ إهن٤م شمته٠مظمر قمهـ اًمٖمهٜمؿ ذم ذه٤ماه٤م  ،ٚمٕمٝم٤مفم اًمٕمرضم٤مء اًمٌلّم  وٓ :ىم٤مل

شمته٠مظمر ًمٙمقهنه٤م يٙمقن ضمًده٤م هزياًل  هم٤مًم٥م اًمٕمرضم٤مء يمقن اًمٕمرضم٤مء ٓ دمزئ ٕنو ،وذم رضمققمٝم٤م ُمٜمف ًمٚمٛمرقمك

 -شمت٠مظمر ذم ُمِمٞمٞمٝم٤م وذم رقمٞمٞمٝم٤موذم ذه٤ما٤م ًمٚمٛمرقمك 

 -وم٢مٟمف ُمٕمٗمٌق قمٜمفئمٝمر وأُم٤م اعمرض اًم٤ٌمـمـ اًمذي ٓ  ،روٝم٤م ُموٓ اعمريْم٦م اًمٌلّم  :ىم٤مل

ل أن هُنه :ىمه٤ملأٟمهف طمهدي٨م قمهكم ريض اهلل قمٜمهف قمٚمٞمف إٟم  هق اًمدًمٞمؾ وم٢من وأُم٤م اًمٕمْم٤ٌمء  ،وٓ اًمٕمْم٤ٌمء :ىم٤مل

٘مٓمهع أذهنه٤م أو شمُ  ،أو ىمرٟمهف فأذٟمهُم٘مٓمققًمه٤م يٙمهقن اًمذي واعمراد سم٤مٕقمْم٥م هق  ،واًم٘مرن إذنيْمحك سم٠مقمْم٥م 

: وًمهذًمؽ ىمه٤مل اعمّمهٜمػاًمٜمّمهػ،  وإيمثر يٙمقن سم٠ميمثر ُمـ ،٤م أن احلٙمؿ إٟم  يٙمقن ًمأليمثروىمد ؾمٌؼ ُمٕمٜم ٤م،ىمرهن

يمه  ؾمهٞمذيمر  ٤من جمزًئهقن ذه٥م اًمٜمّمهػ ومه  دون وم٢مٟمهف يٙمهإوأُم٤م  ،اًمٕمْم٤ٌمء اًمتل ذه٥م أيمثر أذهن٤م أو ىمرهن٤م وٓ

سم٤مٕيمثر إٟم  هق ُم٤م  ، وهذه ٟمٌٜمٞمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م سم٤مُٕمس أن احلٙمؿ ًمأليمثر، واعمراداعمّمٜمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ

 -وًمق سم٘مٚمٞمؾزاد قمغم اًمٜمّمػ 

: أي ظمٚم٘مه٧م سمهال ذٟمه٥م، اعم٘مّمقد سم٤مًمٌؽماء هل ُمـ ٓ ذٟم٥م ًمف ،زئ اًمٌؽماءدمو :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ي٠مي وىمد ىمّم٧م ىمٓمع ذٟمٌف أم ٓ؟ يٕمٜمل ر٤م ذٟم٥م وًمٙمٜمف ُم٘مٓمقع ُمثؾ أن اًمٖمٜمؿ آؾمؽمازم وم٢مٟمف ٚمحؼ ا٤م ُم٤م وهؾ يُ 

ف أو ىمٓمع ذٟمٌهف ومٞمٙمهقن أسمهؽم ٓ ظمٚم٘مه٦ًم وإٟمه  ٓمٕم٧م أًمٞمتُ زأ ُم٤م ىمُ ومٝمؾ دُم  ،شم٠ميمؾ أيمثر ومتٙمقن أؾمٛمـٝم٤م ٕضمؾ أن أًمٞمتُ 

إٟمف يٚمحؼ سمف وًمهق يمه٤من  :اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمٖمٜمل أحلؼ ُم٤م ىمٓمٕم٧م يٕمٜمل ذٟمٌٝم٤م سم٤مٕسمؽم وم٘م٤مل ؟سمٗمٕمؾ آدُمل

 -داظمؾ ذم قمٛمقم أسمؽم أهن٤م سمؽماءٕٟمف سمٗمٕمؾ آدُمل 

 

ن إ :ٕٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ،ٚم٘م٧م سمال أذنسم٤مجل ء هل اًمتل ٓ ىمرن ر٤م ويمذًمؽ أيًْم٤م يٚمحؼ سم٤مجل ء ُمـ ظُم واعمراد  ،واجل ء :ىم٤مل
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ٚمحؼ ا٤م يمؾ ؿمه٤مة ٚم٘م٧م سمال ىمرٍن يُ إن اجل ء اًمتل ظُم  :ٙمذًمؽ ٟم٘مقلومٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م طمٙمؿ إذن واًم٘مرن ُمًٕم٤م اًمٕمْم٤ٌمء دظّم 

 -٦مئجمز ٤مإهن :أطمٞم٤مًٟم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقليقضمد وهذا ىمد  ،ٚم٘م٧م سمال أذنظُم 

ّل صهغّم  ُئ واًمدًمٞمؾ قمغم أن اخلص جيز ،ت٤مٚمّ ؾُم ٓمٕم٧م ظمّمٞمت٤مه أو واعمراد سم٤مخلص ُمـ ىمُ  ،ِصُّ واخلَ  :ىم٤مل أن اًمٜمٌَّ

الم ًّ اعمهراد  إن، اعمذه٥م يم  ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ (1)اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وحك سمٙمٌِملم خمّمٞملم قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ع آًمتف ُمًٕم٤م وم٢مٟمف ٓ جيزأ قمٜمدهؿ ههذا ٚمت٤م، وأُم٤م إن يم٤من جمٌقسًم٤م يٕمٜمل ىمٓمٕم٧م ُمؾمسم٤مخلص هق ُمـ ىمٓمٕم٧م ظمّمٞمت٤مه أو 

 -وم٘مط اخلص دون اعمجٌقب ئاعمجٌقب وإٟم  اًمذي جيز

٤مء ٌىم٤مل: وُم٤م ؿم٘م٧م أذهن٤م أو ظمرىم٧م أو ىمٓمع أىمؾ ُمـ ٟمّمٗمٝم٤م وم٢مهن٤م دمزأ أيًْم٤م ٕهن٤م ٓ يّمدق قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م قمْمه

 -ٓمع ٟمّمٗمٝم٤م وم٠مىمؾيٕمٜمل ىمُ  ،سم٤مٕىمؾ ـمًٌٕم٤م اًمٜمّمػ ُمٚمحٌؼ  ،هن٤م أىمؾ ُمـ اًمٜمّمػٕو

ًُّ  :ي٘مقل اًمِمٞمخ هٜمَّ واًم ًُّ ٦م أن شمٙمهقن اإلسمهؾ ٜمَّ ٦م ٟمحر اإلسمؾ ىم٤مئٛم٦م ُمٕم٘مقًم٦ًم يده٤م اًمٞمنى وذسمح اًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ، اًم

٦م يٕمٜمهل ًماًمٚم٠ٌمة صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمٙمقن ىم٤مئٛم٦م وشمٙمقن ُمٕم٘مقذم واًمٜمحر يٙمقن سم٤مًمٓمٕمـ  ،شمٜمحر ٟمحًرا واًمٖمٜمؿ شمذسمح ذسمًح٤م

صمٜمهلم ااًمًٙملم قمغم احلٚمهؼ ومٞم٘مٓمهع وأُم٤م اًمذسمح وم٢مهن٤م شمٙمقن ُمقوققم٦ًم قمغم إرض وذًمؽ سم٢مُمرار  ،يده٤م اًمٞمنى

 -وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمتذيمٞم٦م ،ُمـ أرسمٕم٦م

هّل  ،اًمٚمٝمؿ هذا ُمٜمؽ وًمؽ :وي٘مقل قمٜمد ذًمؽ أي قمٜمد اًمذسمح أو اًمٜمحر سمًؿ اهلل واهلل أيمؼم :ىم٤مل يمه  ىمه٤مل اًمٜمٌَّ

ٓ يٜم٤مؾمه٥م  :قًمقني٘م ءوهؾ يٜم٤مؾم٥م أن يزيد سمٕمد اًمًٌٛمٚم٦م ًمٗمظ اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ؟ اًمٗم٘مٝم٤م ،(2)صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

ههذه  ،ًمٙمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مػ قمٜمد سمًؿ اهلل ًمقرود اًمٜمص سمف وم٘مهط ،ذًمؽ وإٟم  يٙمتٗمل سمًٌؿ اهلل وًمق زاد ٓ طمرج

ًٓ وٟمٔمروا ًمٚمٛمٕمٜمك ، هؿوٟمٔمروا ًمٚمٛمٕمٜمك أيًْم٤م ،هل ـمري٘متٝمؿ وم٢من اًمذسمح ٓ شمٜم٤مؾم٥م ومٞمف ه٤مشمه٤من  :ٟمٔمروا ًمٚمٜمص أو

 -وقمال اًمّمٗمت٤من ُمـ صٗم٤مت اًمرمحـ ضمّؾ 

جيقز أن يذسمح هذه اًمذسمٞمحه٦م اعمًهٚمؿ واًمٙمته٤ميب ُمًٕمه٤م ٕن ذسمٞمحه٦م  ،أن يذسمحٝم٤م إٓ ُمًٚمؿ ىم٤مل: وٓ يًتح٥م

وًمٙمهـ آؾمهتح٤ٌمب أن يٙمهقن  ،اًمٙمت٤ميب طمالل ًمٜم٤م وإن ذسمحٝم٤م همؼم اًمٙمت٤ميب ُمـ اعمنميملم وهمػمهؿ وم٢مهن٤م ٓ دمهزأ

                                                 

 (-1147(- اإلرواء )23869صحٞمح- أمحد )( 1)

 (-1152(- اإلرواء )2795صحٞمح- أسمق داود )( 2)
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ّل صغّم اهلل  قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل يٕمٜمل ذاسمحٝم٤م ُمًٚمً  هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٜمدب وآؾمتح٤ٌمب ٕٟمف يٙمقن أقمٚمؿ وٕن اًمٜمٌَّ

 -إًمٗم٤مظ وم٢مٟمف أٟم٥ًم أن يذسمحٝم٤م ُمًٚمؿٟمحقه٤م ُمـ شمذيمر ومٞمٝم٤م اًمًٌٛمٚم٦م و

هّل ومٕمهؾ   يمهإومْمؾ أن اعمرء يكم سمٜمٗمًف ذسمح أوهحٞمتف وهديهف  وإن ذسمحٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ومٝمق أومْمؾ، :ىم٤مل اًمٜمٌَّ

٤م ضمه٤مء أن وعمَِه ،ذسمح اًم٤ٌمىملصغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ طمٞمٜم  ذسمح صمالصًم٤م وؾمتلم ُمـ هديف صمؿ أٟم٤مب قمٚمًٞم٤م ريض اهلل قمٜمف ذم 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل ًمٗم٤مـمٛم٦م وضم٤مء ذم اًمّمحٞمح أن أسمه٤م ُمقؾمهك إؿمهٕمري  (1)شاؿمٝمدي أوحٞمتِؽ » :اًمٜمٌَّ

اعمهراد ون اعمرء أومْمؾ إؿمٞم٤مء أن يذسمحٝم٤م سمٜمٗمًف أذًمؽ قمغم  ٜم٤مومدًم :(2)يم٤من ي٠مُمر سمٜم٤مشمف أن حيين ذسمح أو٤مطمٞمٝمـ

اًمت٘مٓمٞمع وإٟم  اعم٘مّمقد إهنه٤مر وىمْمٞم٦م اًمًٚمخ وُم٤م قمدا ذًمؽ هق ٦م ومٞمف وٜمَّ  ؾُم اًمٜمحر وُم٤م قمدا ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ قه٤مًمذسمح سم

 -صمؿ يكم ذًمؽ أن حيي اًمذسمح ومتذسمح سمحيشمف صمؿ سمٕمد ذًمؽ أن يقيمؾ ُمًٚمً   ،اًمدم

أول وىم٧م اًمذسمح ًمٚمٝمدي أو إوحٞم٦م إٟمه  يٙمهقن  ،سمٕمد صالة اًمٕمٞمديقم اًمٕمٞمد  اًمذسمحووىم٧م  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

وُمـ يم٤من ذم سمٚمد ٓ يّمهغّم ومٞمٝمه٤م وم٢مٟمهف يٜمٔمهر  ،همػمه وم٢مٟمف ٓ جيزئ اًمذسمح ىمٌؾ اًمّّمالةسمٕمد اًمّّمالة حلدي٨م اًمؼماء و

 -اعمرء ذم ُمقوع ٓ يّمغّم ومٞمفإن يم٤من أو ىمدره٤م أي سمٕمد ىمدره٤م  :ًمذًمؽ ىم٤ملو ،ىمدره٤م

ذم يقم اًمٕمٞمد واًمٞمهقُملم اًمته٤مًمٞملم جيقز ُمِمٝمقر اعمذه٥م أن اًمذسمح إٟم   ،ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ لمإمم آظمر يقُم :ىم٤مل

 :وم٘مد ىمه٤مل اإلُمه٤مم أمحهد ،قمـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿذًمؽ ٕن اإلُم٤مم أمحد طمٙمك  ،ذم يقُملم وم٘مط ،سمٕمده٤م

ومحٙمك ذًمؽ أٟمف ىمقل أيمثر اًمّمح٤مسم٦م أو ههق ىمهقل ريض اهلل قمٜمٝمؿ أي٤مم اًمذسمح صمالصم٦م قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وصمالصم٦م إي٤مم شمٙمهقن  ،أي٤ممصمالصم٦م يٙمقن طمٙمك أٟمف ، ومٝمق ىمد قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م :مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م ٕٟمف ىم٤مل

وًمذًمؽ وم٢من اعمذه٥م أن آظمر وىم٧م جيقز ومٞمف اًمذسمح إٟم  ههق همهروب اًمِمهٛمس ُمهـ  ،(3)يقم اًمٜمحر وسمٕمده يقُم٤من

                                                 

 (-6829(- اًمْمٕمٞمٗم٦م )1898وٕمٞمػ- اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمّمٖمرى )( 1)

(، وهق ذم ف أن يْمحلم سم٠ميدهيـوأُمر أسمق ُمقؾمك سمٜم٤مشمِ ( سمٚمٗمظ )191.7مل أقمثر قمٚمٞمف ًمٗمٔمف، وًمٙمـ ذم اًمٌخ٤مري ُمٕمٚمً٘م٤م )( 2)

 (-8169رزاق )ُمّمٜمػ قمٌد اًم

ويٜمتٝمل (: )226.2(، وًمٙمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف أطمٙم٤مم إوحٞم٦م واًمذيم٤مة )453.9اٟمٔمر اعمٖمٜمل )( 3)

وىم٧م إوحٞم٦م سمٖمروب اًمِمٛمس ُمـ آظمر يقم ُمـ أي٤مم اًمتنميؼ، وهق اًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ ذي احلج٦م، ومٞمٙمقن اًمذسمح ذم 

وصمالث ًمٞم٤مل: ًمٞمٚم٦م احل٤مدي قمنم، وًمٞمٚم٦م  ،٤مدي قمنم، واًمٞمقم اًمث٤مين قمنم، واًمٞمقم اًمث٤مًم٨م قمنمأرسمٕم٦م أي٤مم: يقم اًمٕمٞمد، واًمٞمقم احل
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ن شمذسمح إوحٞم٦م سمٕمد ذًمؽ إٓ أن شمٙمقن إوهحٞم٦م ُمٕمٞمٜمه٦م أيقم اًمث٤مين قمنم وٓ جيقز اًمذسمح سمٕمد ذًمؽ ٓ جيقز 

طمٞمٜمةهذ  :أوحٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م وٟمز ذسمحٝم٤م إمم هذا اًمقىمه٧م ومٜم٘مهقل ًمق أن اُمرئ قملمَّ  ،ومٞمٙمقن ذسمحٝم٤م ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء

ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤مء ًمٙمٜمؽ مل شم١مد اًمقاضم٥م ومٞمٙمقن ىمْم٤مء ًمٚمٛمٕملم وأُم٤م همػم اعمٕملم وم٢مٟمهف يٙمهقن  ٤مجيقز ًمؽ أن شمذسمحٝم

 -ىمد وم٤مت حمٚمف

ُمهع  وشم٘مٚمٞمهدههذا هدي أو سم٢مؿمهٕم٤مره  :٘مقًمفسمواردي  ،هذه أوحٞم٦م :وشمتٕملم إوحٞم٦م سم٘مقًمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ٓ حيهدد ؿمه٤مة وًمٙمٜمهف همػم اعمٕمٞمٜم٦م أن يٜمقي اًمِمخص أوهحٞم٦م  ،ٕوحٞم٦م إُم٤م أن شمٙمقن ُمٕمٞمٜم٦م أو همػم ُمٕمٞمٜم٦ما ،اًمٜمٞم٦م

هن٤م شمٙمقن ُمٕمٞمٜم٦م وم٢مذا قمٞمٜمه٧م وم٢مٟمهف ٓ ٢مك ا٤م ومحَّ َْم وأُم٤م إن طمدد ؿم٤مة ُمٕمٞمٜم٦م أهن٤م هل اعمُ  ،سمٕمٞمٜمٝم٤م أهن٤م هل اعمْمحك ا٤م

ؿمٕمره٤م وصهقومٝم٤م وم٢مٟمهف ُمـ ويمؾ ُم٤م يم٤من  ،ٝم٤م وم٘مط  هق ظمػم ُمٜمسمجيقز سمٞمٕمٝم٤م وٓ جيقز هٌتٝم٤م وٓ جيقز شمٌديٚمٝم٤م إٓ 

وههذا وم٤مئهدة اًمتٕمٞمهلم أن ٟم ءهه٤م يٙمهقن داظمهؾ ذم  ٤م،تّمدق اهيُ وم٢مٟمف  –ّمق  اًمأي ضمزء  ,إذا ضُمزَّ تّمدق سمف يُ 

واًمٕمٛمؾ اًمذي شمٙمقن سمهف  ،ٓ سمد أن يٙمقن ُمع اًمٜمٞم٦م قمٛمؾسمؾ ٤مًمٜمٞم٦م وم٘مط سمإن اًمتٕمٞملم ٓ يٚمزم  :ٟمحـ ٟم٘مقل ،صدىمتٝم٤م

هذه اًمِم٤مة أو هذه اًمٌ٘مرة أو هذه اًمٜم٤مىم٦م ههدي ومه٤مًمٚمٗمظ قمٛمهؾ  :إُم٤م أن يتٚمٗمظ ومٞم٘مقلران: أُمهمػمه٤م ُمٕمٞمٜم٦م واًمِم٤مة 

                                                                                                                                                                    

 اًمث٤مين قمنم، وًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م قمنم-

يض اهلل قمٜمف ذم إطمدى اًمروايتلم قمٜمف، ىم٤مل اسمـ رهذا هق اًم٘مقل اًمراضمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، وسمف ىم٤مل قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

ـ اًمٌٍمي، وإُم٤مم أهؾ اًمِم٤مم إوزاقمل، وإُم٤مم وم٘مٝم٤مء أهؾ احلدي٨م اًمِم٤مومٕمل، اًم٘مٞمؿ: وهق ُمذه٥م إُم٤مم أهؾ اًمٌٍمة احلً

 واظمت٤مره اسمـ اعمٜمذر-

ًمِٞمَِْمَٝمُدوا َُمٜم٤َمومَِع َرُْؿ َوَيْذيُمُروا اؾْمَؿ اهللَِّ }وهق فم٤مهر شمرضمٞمح اسمـ اًم٘مٞمؿ ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٦مىمٚم٧م: واظمت٤مره اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم

٤مٍم َُمْٕمُٚمقَُم٤مٍت قَمغَم ُمَ  ـْ َاِٞمَٛم٦ِم إَْٟمَٕم٤ممِ ذِم َأيَّ (- ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم : إي٤مم اعمٕمٚمقُم٤مت: يقم 28)احل٩م:  {٤م َرَزىَمُٝمْؿ ُِم

صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل: )يمؾ أي٤مم اًمتنميؼ ذسمح( رواه  ٌّل اًمٜمحر، وصمالصم٦م أي٤مم سمٕمده- وقمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمَّ 

ؿ: )أي٤مم اًمتنميؼ أيمؾ وذب  اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع ًمٙمـ ي١ميده ىمقًمف صغّم  ؾَّ قمِ ، وأُ أمحد، واًمٌٞمٝم٘مل، واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف

 (-((- رواه ُمًٚمؿوضمّؾ  وذيمر هلل قمزّ 

( وىم٤مل 2476( وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين رمحف اهلل ذم اًمّمحٞمح٦م )16751ىمٚم٧م: أُم٤م طمدي٨م ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ وم٘مد رواه أمحد )

سمف مجع ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  زل قمـ درضم٦م احلًـ سم٤مًمِمقاهد اًمتل ىمٌٚمف، وٓؾمٞم  وىمد ىم٤ملواًمّمقاب قمٜمدي أٟمف ٓ يٜمرمحف اهلل هٜم٤مك: )

 (-(399.  8يم  ذم ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي واعمجٛمقع ًمف )
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 يمه٤مٟمقا جيٕمٚمهقن ىمهديً  و ،ن جيٕمؾ قمغم طمٚم٘مف ىمالدةأوُمٕمٜمك اًمت٘مٚمٞمد  ،أو أن ي٘مٚمده ،ٕن اًمٙمالم ُمـ أقم ل اًمٚم٤ًمن

أن ُم٤م ىمٚمد سمٜمٕمهؾ وم٢مٟمهف  دهؿقمٜم ٌ  رْ هذا قمُ  ،سمٜمٕمؾ وٟمحقه ه٤م ي٘مٚمد ُمثاًل ردي ىمالئد يم٠من جيٕمؾ قمغم طمٚم٘مف ٟمٕماًل قمغم ا

واًمت٘مٚمٞمهد قمهرذم ىمهد يٙمهقن  ا،أوحٞم٦م وهٙمذا هذا يًٛمك شم٘مٚمٞمدً يٙمقن ٤م أو ن يذسمح هديً أ٤م يٕمٜمل جي٥م يٙمقن هديً 

ر  قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل أن اًمِم٤مة إن ووع قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمؿ اًمٗمهالين ن اًمٜم٤مس قمٜمٝمؿ قمُ أق ٚموم ،سم٘مالدة وىمد يٙمقن سمٕمالُم٦م

ّمّم٧م سمف ههذه إن هذا سمٛمث٤مسم٦م اًمت٘مٚمٞمد ٕٟمف قمٛمؾ ظُم  :ومٜم٘مقل ،رسم  ،٦مسم٤مًمٚمقن وم٢مهن٤م شمٙمقن أوحٞمأو اًمقؿمؿ اًمٗمالين 

 ,يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞم٦م وم٘مط  ,ذم ىمْمٞم٦م ُم٤م اًمذي يِمؽمط ومٞمف اًمٜمٞم٦م وم٘مط دائً  أيمرره٤م قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة قم  قمداه٤م، واًمِم٤مة 

وم٢مٟمهف ٓ  صهؾإ قمهـ يمؾ ُم٤م يم٤من ٟم٤مىماًل  :ومٜم٘مقل ؟وُم٤م اًمذي ٓ يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞم٦م وم٘مط سمؾ ٓ سمد ُمع اًمٜمٞم٦م ُمـ قمٛمؾ

ُمثه٤مل  ،ويمؾ ُم٤م يم٤من ومٞمف رضمقع إمم إصؾ وم٢مٟمف يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞمه٦م ،يٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞم٦م سمؾ ٓ سمد ُمـ اًمٕمٛمؾ ُمع اًمٜمٞم٦م

٤م ُمهـ يمقهنه٤م قمٞمٜمًه ٤مًمٜم٘مهؾوم ،هٜم٤م ُمٕمٜم٤م ذم إوحٞم٦م إصؾ قمدم وضمقب اًمتٕمٞملم ذم هذه إوهحٞم٦م اعمٕمٞمٜمه٦م :ذًمؽ

تٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞم٦م ومال سمد ومٞمف ُمـ قمٛمؾ وههق اًمهتٚمٗمظ أو ٤م قمغم ظمال  إصؾ ومال يٙمممٚمقيم٦م ًمٚمِمخص إمم يمقهن٤م هديً 

٤م اًمرضمهقع إمم ـمًٌٕمه ،وأُم٤م اًمرضمقع إمم إصؾ ومٞمٙمتٗمك ومٞمف سم٤مًمٜمٞم٦م وًمٙمـ هٜم٤م اًمرضمقع ًمألصؾ ٓ ي١مصمر ومٞمف ،اًمت٘مٚمٞمد

يمذًمؽ اًمّمقم وُمثٚمف ي٘م٤مل و ،ن ىمٓمع اًمّّمالة وم٢من جمرد ٟمٞمتف ىمٓمع اًمّّمالة وم٢مهن٤م شم٘مٓمعوم٢مىمٓمع اًمّّمالة ُمثؾ إصؾ 

يٜمهقي أن ههذه اإلٟمًه٤من أن جمهرد  ،ٜمٞم٦مىمٟم٘مؾ اًمٕمروض ُمـ يمقهن٤م قمروض دم٤مرة إمم يمقهن٤م قمروض ذم  اًمزيم٤مةذم 

وم٢من اعمهرء إذ اًمهت٘مط ًم٘مٓمه٦م  :وُمثٚمف ي٘م٤مل ذم اًمٚم٘مٓم٦م ،طمٞمٜمةذ شمرضمع ٕصٚمٝم٤موم٢مهن٤م ٦م ىمٜمٞمتج٤مري٦م قمروض اًمٕمروض اًم

وًمٙمهـ ًمهق  ،ف هٜم٤م واوم٘م٧م قمٛماًل ٕن ٟمٞمت ٦مً يَ اًمتٕمريػ وم٢من يده شمٙمقن قم٤مدِ  وىم٧م آًمت٘م٤مط ومل يٜمقِ  أن يتٛمٚمٙمٝم٤موٟمقى 

٦م وإٟمه  شمّمهٌح يَ  وم٢مٟمف ٓ شمّمٌح يده قم٤مدِ ومٝم٤م صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمقى أن يتٛمٚمٙمٝم٤م ومل يٕمٛمؾ قمٛماًل اًمت٘مٓمٝم٤م ٕضمؾ أن يٕمرر 

 -يده يد أُم٤مٟم٦م

واعمراد سم٤مجل٤مزر هق اًمذي ي٘مقم سمجزارة اًمٖمٜمؿ وٟمحقه٤م ُمهـ  :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وٓ يٕمٓمل اجل٤مزر

 -إٟمٕم٤مم وذسمحٝم٤م

وٓ يٕمٓمل اجل٤مزر سم٠مضمرشمف ؿمٞمًة٤م ُمٜمٝم٤م، يٕمٜمل ٓ جيهقز أن يٕمٓمهل ههذا اًمهذي ي٘مهقم سمهذسمحٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمهؾ  :ىم٤مل

ُمـ هذه إوحٞم٦م أو اردي ٕن اردي إصؾ ومٞمف أٟمف ٓ ي٤ٌمع ومٙمذًمؽ سمٕمد اًمذسمح ٓ يٕمٓمك أضمهرًة  ًة٤مإضمرة ؿمٞم
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ٟمهف جيهقز وُمه٤م قمهدا ذًمهؽ وم٢مٟمهف ٓ إ :٘مهقلٟمٟمٕمؿ  ،ومال جيقز أن يٙمقن ُمـ سم٤مب إضمرة ًمٙمـ جيقز ُمـ سم٤مب اردي٦م

 -وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل احلدي٨م قمـ سمٞمٕمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،ٓ جيقز أن ي٤ٌمع ،جيقز

 ًُّ واًمدًمٞمؾ قمغم هذه إىم٤ًمم اًمهثالث  ،٦م أن ي٠ميمؾ ُمـ أوحٞمتف صمٚمثٝم٤م وهيدي صمٚمثٝم٤م ويتّمدق سمثٚمثٝم٤مٜمَّ ىم٤مل: واًم

إلهداء واعمٕمؽم هق اًمٗم٘مػم ومهدل قمهغم اواًم٘م٤مٟمع هق  (1)﴾َواعمُْْٕمؽَمَّ  وَمُٙمُٚمقا ُِمٜمَْٝم٤م َوَأـْمِٕمُٛمقا اًْمَ٘م٤مٟمِعَ ﴿ وضمّؾ  ىمقل اهلل قمزّ 

راد سم٤مًمثٚم٨م قمغم ؾمهٌٞمؾ اعم ،أن ي٠ميمؾ ُمـ أوحٞمتف صمٚمثٝم٤م :ٟمٌدأ سم٠مور٤م وم٘مقل اعمّمٜمػ ،أٟمف ي٠ميمؾ وهيدى ويتّمدق ا٤م

اعم٘مّمهقد أن ي٠ميمؾ اعمه٠ميمقل  :أن ىمقًمف :إُمر اًمث٤مين، هذا ُمـ ضمٝم٦م ،ًمٞمس اعم٘مّمقد قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتحديدو ٥ماًمت٘مري

ٓ جيقز ًمهف أن يٌٞمهع اًمثٚمه٨م وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن:  !جيقز ذم هذا اًمثٚم٨م أن يٌٞمٕمف فإيمؾ احل٘مٞم٘مل وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أٟم

 -اًمذي أسمٞمح ًمف أيمٚمف أو اجلزء اًمذي أسمٞمح ًمف أيمٚمف وإٟم  ي٠ميمٚمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦ًم أو سمٛمٕمٜمك إيمؾ

 ،واًمتّمهدق واضمه٥م ،ثٝمه٤مويتّمهدق سمثٚم ،أي هيديف ًمٖمػم اًمٗم٘مراء يم٤مًم٘مراسم٤مت وٟمحهقهؿ ،وهيدي صمٚمثٝم٤م :ىم٤مل

أن  :وأىمهؾ ُمه٤م يًهٛمك ضمهزًءا يتّمهدق سمهف ُمهـ إوهحٞم٦م :ىم٤مًمقا ،٤مجي٥م أن يتّمدق سمجزء ُمـ إوحٞم٦م وضمقسمً 

إن ُمـ أظمذ أوحٞمتف يم٤مُمٚم٦ًم وم٠ميمٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م ومل يتّمدق سمٌمء ُمٜمٝم٤م وضم٥م ي٘مقًمقن: وًمذًمؽ  ،يتّمدق سمٛم٘مدار أوىمٞم٦م

جي٥م قمٚمٞمف أن يِمؽمي حلً  سمٛم٘مدار أوىمٞم٦م  ،٤مءقمٚمٞمف أن يِمؽمي أىمؾ ُم٤م جي٥م اًمتّمدق سمف ومٞمتّمدق سمف ُمـ سم٤مب اًم٘مْم

واًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب اًمتّمدق ُمهـ إوهحٞم٦م أيه٦م أن  ،ومٞمج٥م أن يتّمدق ا٤م ،صمؿ يتّمدق سمف قمغم أىمؾ شم٘مدير

ًمٚمِمهخص وأُم٤م إيمؾ ومٞمجقز  وضمّؾ  وإٟم  أوضمٌٜم٤م اًمّمدىم٦م وم٘مط ٕن ومٞمٝم٤م طمً٘م٤م هلل قمزّ  ،أوضم٥م ذًمؽ وضمّؾ  اهلل قمزّ 

ًُّ وذًمؽ قمغم أن اًمّمدىم٦م واضم٦ٌم  ومدل ،أن يً٘مٓمف واإلهداء يمذًمؽ ٦م أن يٙمقن سمثٚمثٝمه٤م واًمقاضمه٥م إٟمه  يٙمهقن ٜمَّ اًم

 :وىمٞم٦م ـمٞم٥م، هذا اًمت٘مًٞمؿ إمم صمالث وهق صمٚم٨م هيدى وصمٚم٨م ي٠ميمهؾ وصمٚمه٨م يتّمهدق سمهفوهق إسم٠مىمؾ ُم٤م يًٛمك 

٤ًٌم أو يم٤من اردي ُمٜمدوسًم٤م وٓ ومرق :ٟم٘مقل  -هذا ؿم٤مُمؾ جلٛمٞمع اردي ؾمقاء يم٤من اردي واضم

ههذا ؾمهٞمتٙمٚمؿ سمٕمهد ٕن ُمٜمدوسم٦ًم  ٦م إذا يم٤مٟم٧م إوحٞم٦م واضم٦ًٌم أو يم٤مٟم٧م إوحٞم٦مٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ إوحٞم

 -ىمٚمٞمؾ قمٜمف

 ،يٕمٜمل وإن أيمؾ أيمثر ُمـ اًمثٚم٨م ضم٤مز ـمًٌٕمه٤م سمنمهط أن يٌ٘مهل ؿمهٞمًة٤م ومٞمتّمهدق سمهف ،وإن أيمؾ أيمثر ضم٤مز :ىم٤مل

 -وقمرومٜم٤م أن أىمؾ رء يّمدق قمٚمٞمف هق إوىمٞم٦م

                                                 

 -36احل٩م:  (1)
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ًمٚمٛمرء أن يٜمتٗمع سم٤مجلٚمد سم٠من جيٕمٚمف ُمت٤مقًمه٤م ذم سمٞمتهف وٟمحهق  ٤م،وًمف أن يٜمتٗمع سمجٚمده٤م وٓ يٌٕمف وٓ ؿمٞمًة٤م ُمٜمٝم :ىم٤مل

جيٕمٚمف ذم هاج يٕمٜمل هج اإلسمؾ وهمػمه٤م وًمٙمـ ٓ جيقز ًمف سمٞمٕمهف ٕٟمهف إن سمه٤مع اجلٚمهد وم٢مٟمهف ذم ههذه يم٠من  ،ذًمؽ

ُم٤م جيهقز  ،ومٞمف ُمٕمٜمك اًمرسمح سم٤مًمٌٞمع ومال جيقز سمٞمٕمف وٓ ؿمٞمًة٤م ُمٜمف ،واعمٕم٤موو٦م ٓ دمقز ،احل٤مل يٙمقن ىمد قم٤موض قمٚمٞمف

إن هذه إقمْمه٤مء إُمه٤م أن يٜمتٗمهع اه٤م سمٜمٗمًهف أو أن  :ـمٞم٥م ُم٤م اًمذي يٗمٕمؾ سمف؟ ٟم٘مقل ،ع أي قمْمق ُمـ أقمْم٤مئٝم٤مسمٞم

ذيمر اسمـ رضمه٥م  :إُمر اًمث٤مًم٨م، ًمف أن يٌٞمٕمٝم٤مجيقز  ،وإذا شمّمدق ا٤م ضم٤مز ًمٚمٛمتّمدق قمٚمٞمف أن يٌٞمٕمٝم٤م ،يتّمدق ا٤م

 ،سمداًمهف سمٌمهءإهذا اجلٚمهد جيهقز ُمٕمل ر اٟمٔم ،ُمـ ُمت٤مع اًمٌٞم٧مؿمٞمًة٤م ط أن يٙمقن ُم٤م أسمدًم٧م سمف ٟمف جيقز إسمدار٤م سمنمأ

 :٘مهقلسمٜم٘مد، شم٤م أٟمتٗمع سمف ًمٙمـ ٓ شمٌٕمف ظمذه وأقمٓمٜمل ؿمٞمةً  :آظمذ ضمٚمقد اًمٖمٜمؿ اًمتل قمٜمدي واذه٥م ًمِمخص وأىمقل

 ؟ذيمريـ شُمهأهذه  ،هٜم٤مك إسمدال وهٜم٤مك اؾمتٌدال وهٜم٤مك شمٌديؾ ،قمٜمدٟم٤م ومرق سملم اإلسمدال وسملم آؾمتٌدالو ،أسمدر٤م

٤مإلسمدال سمٌمء آظمر ُمثؾ هٜمه٤م إسمداًمهف وم ،سمداًمف واؾمتٌداًمف وشمٌديٚمفإ٥م أٟمف جيقز ُمـ ُمٗمردات اعمذه ،ذم سم٤مب اًمقىمػ

ٓ جيهقز أن شمٌٞمٕمٝمه٤م  :اجلٚمقد قمٜمد اًمٗم٘مٝمه٤مء ي٘مقًمهقن ،٤م آظمرأن شمٌٞمٕمف وشمِمؽمي سمثٛمٜمف ؿمٞمةً  ، وآؾمتٌدالسمٌمء آظمر

شم٠مظمهذ اجلٚمهقد  ،يٙمقن ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتج٤مرة وإٟم  أن شمٌهدر٤م سمٌمهء شمٜمتٗمهع سمهف ذم سمٞمتهؽٕٟمف ٤م آظمر وشمِمؽمي ا٤م ؿمٞمةً 

ههذا يمالُمٝمهؿ ُمهـ سمه٤مب  ، يمهرد أو أي رء آظمهرظمهذه٤م وأقمٓمٜمهل أي رء ُمهثاًل  :وشمذه٥م ًمِمخص شم٘مقل

 -ىمْمٞم٦م قمدم اًمٌٞمع ًمٚمجٚمقدذم اًمتْمٞمٞمؼ 

٤م اؾمتح٥م ًمف إيمؾ ُمٜمف سمخال  إوحٞم٦م وم٢مٟمف يٌه٤مح ًمهف إيمهؾ وم٠مُم٤م اردي وم٢من يم٤من شمٓمققمً  :ي٘مقل اعمّمٜمػ

 -ُمٜمٝم٤م

٦م ومٓمٌخه٧م يٕمٜمهل ٌْمهٕمٌّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أُمر ُمهـ يمهؾ ضمهزور سماؾمتح٥م ًمف إيمؾ ُمٜمف ٕن اًمٜمَّ  :ىم٤مل

الم وهذا احلهدي٨م صم٤مسمه٧م قمٜمهد اإلُمه٤مم  ٤مسمجزء ومٓمٌخ٧م ًمف وأيمؾ ُمـ حلٛمٝم٤م وطمً ًّ ُمـ ُمرىمٝم٤م قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

 -(1)سم٢مؾمٜم٤مد ضمٞمدأمحد 

أي يمؾ دم واضم٥م قمغم اًمِمخص إُم٤م سم٥ًٌم ومٕمهؾ حمٔمهقر أو سمًه٥ٌم شمهرك  ،وٓ ي٠ميمؾ ُمـ يمؾ واضم٥م :ىم٤مل

ُمـ ٟمذر أٟمف يذسمح ؿم٤مة ؾمهقاء  ،٤م وم٢مٟمف حيرم قمٚمٞمف أن ي٠ميمؾ ُمٜمفا ُمٓمٚم٘مً يمؾ ُمـ ٟمذر ٟمذرً  ،و سم٥ًٌم ٟمذر ُمٓمٚمؼواضم٥م أ

                                                 

 (-1218صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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إصهؾ أن اًمٜمهذر اعمٓمٚمهؼ  ،ؿم٤مة حيهرم قمٚمٞمهف أن ي٠ميمهؾ ُمٜمهف وضمّؾ  ذم احل٩م أو ذم همػمه أو أن هيدي ًمٌٞم٧م اهلل قمزّ 

 -وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ جيقز : وآيمؾ ُمٜمفوم٘م٤ملًمٙمـ إن يم٤من ىمد ٟمقى أن ي٠ميمؾ أو اؾمتثٜمك  ،ًمٚمٗم٘مراء ٓ ي١ميمؾ ُمٜمف رء

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أيمهؾ ُمهـ  ،انرَ وٓ ي٠ميمؾ ُمـ يمؾ واضم٥م إٓ هدي اعمتٕم٦م واًم٘مِ  :ىم٤مل عم٤م ؾمٌؼ أن اًمٜمٌَّ

 -هديف

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ :ىم٤مل ُمـ أراد أن يْمحل ومدظمؾ اًمٕمنم ومال ي٠مظمهذ ُمهـ ؿمهٕمره وٓ ُمهـ » :وىم٤مل اًمٜمٌَّ

وهذا يهدًمٜم٤م قمهغم  ،سم٧م ذم طمدي٨م ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أم ؾمٚمٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤مهذا صم٤م (1)ش٤م طمتك يْمحلسمنمه ؿمٞمةً 

ٟمف إذا دظمٚم٧م قمٚمٞمف اًمٕمنم وم٢مٟمف يٛمٜمع ُمٜمع حتريؿ ًمٔم٤مهر اًمٜمص ُمـ أن ي٠مظمهذ ُمهـ ؿمهٕمره ٓ ٢مأن ُمـ أراد أوحٞم٦م وم

إوهحٞم٦م  واعم٘مّمقد اذا ُمـ أراد ؾمقاء قملّم  ،٤م طمتك يْمحلوٓ ُمـ سمنمه أي ُمـ أفمٗم٤مره ؿمٞمةً  ،٤م٤م وٓ طمٚم٘مً ىمًّم 

 :أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن اإلرادة ظم٤مًمّم٦م همػم ُمؽمددة ٕٟمٜم٤م ىمٚمٜمه٤م :إُمر اًمث٤مين ،هذا إُمر إول ، إوحٞم٦ممل يٕملّم  أو

ٛمًؽ هق اًمذي أراد إوحٞم٦م ودومع اًمدراهؿ يمه  ىمه٤مل اًمذي يُ  :إُمر اًمث٤مًم٨م ،إن اًمؽمدد ذم اًمٜمٞم٦م يمٛمـ ٓ ٟمٞم٦م ًمف

هق اًمذي دومع اًمٜم٘مد وههق اًمهذي إٟم  وم٤مًمذي يٛمًؽ  ،يٛمًؽ ٤م وم٢مٟمف ٓ قمٜمف وٟم٤مئًٌ اإلُم٤مم أمحد وأُم٤م ُمـ يم٤من ويمٞماًل 

 يٛمًؽ-أو اعمْمحك قمٜمف وم٢مٟمف ٓ  ،أراد وأُم٤م اًمقيمٞمؾ ومال

 باب العقًقة

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ،اًمِم٤مة اًمتل شمهذسمح قمٜمهد اًمهقٓدةهل واعمراد سم٤مًمٕم٘مٞم٘م٦م  ،سم٤مب اًمٕم٘مٞم٘م٦م :ي٘مقل اًمِمٞمخ واًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  وىمد قمّؼ  (2)شًمقد ُمرهقن سمٕم٘مٞم٘متفيمؾ ُمق » :وؾمّٚمؿ يم  ضم٤مء ُمـ طمدي٨م ؾمٛمرة وهمػمه ىم٤مل اًمٜمٌَّ

الم وؾمّٚمؿ قمـ أؾم٤ٌمـمف  ًّ ٦م يمه  ذيمهر اعمّمهٜمػ ٜمَّ وهذه اًمٕم٘مٞم٘م٦م ؾُمه ،عم٤م وًمدوا ومٕمؼ قمٜمٝمؿ سمِم٤مشملمقمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ومٞمف ًٓ  ،ًمألطم٤مدي٨م اًمتل وردت قمـ اًمٜمٌَّ  قمهـ اًمٖمهالم ؿمه٤مشم٤من ُمٙم٤مومةته٤من ىمقل اعمّمٜمػ أو

ًٓ  :اجل٤مري٦م ؿم٤مة وقمـ ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذيمهر أن اًمٖمهالم شمهذسمح قمٜمهف ؿمه٤مشم٤من واعمهراد اه٤مشملم  : ٟم٘مقلأو اًمٜمٌَّ

ُمٙم٤مومةت٤من أي  :وىمقًمف ،اًمِم٤مشملم أي ُمـ اًمٖمٜمؿ وجيزئ أيًْم٤م أن شمٙمقن ُمـ اًمْم٠من وجيزئ أيًْم٤م أن شمٙمقن ُمـ اعمٕمز

ًّ يٙمقن ومٞمٝم  ذوط اًمتل جي٥م شمقومره٤م ذم إوحٞم٦م اًمتل ؾمٌؼ ذيمره٤م   -وُمـ طمٞم٨م اًمّمٗم٤مت ـر ُمـ طمٞم٨م اًم

                                                 

 (-1977صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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 -ـ اجل٤مري٦م ؿم٤مة واطمدةقمو :ىم٤مل

وًمٞمس اعم٘مّمقد يمه  ئمهـ يمثهػم  ،يقم ؾم٤مسمٕمف أي ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع اًمذي وًمد ومٞمفقمٜمف شمذسمح  :صمؿ ىم٤مل اعمّمٜمػ

ومٚمق وًمد ذم يقم اًمًه٧ٌم وم٢مٟمهف يهذسمح قمٜمهف ذم  ،وإٟم  ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع اًمذي وًمد ومٞمف !ُمـ اًمٜم٤مس إذا أشمؿ ؾمٌٕم٦م أي٤مم

 ،يم  ىمد خيٓمئ سمٕمهض اًمٜمه٤مس ومٞمهف مت٤مُمفؾم٤مسمٕمف أي ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمع اًمذي وًمد ومٞمف ٓ سمٕمد ذم  :وم٘مقًمف ،م اجلٛمٕم٦ميق

وسمٜم٤مء قمهغم ذًمهؽ ومٛمهـ وًمهد ذم  ،إن اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ؾمقاء ذم اًمذسمح :ٟمحـ ٟم٘مقليقم ؾم٤مسمٕمف: يذسمح  :ُم٤م ٟم٘مقلدوقمٜم

ٚمٞمٚمه٦م اًم٤م وًمد ًمف ُمقًمقد ذم ومٚمق أن ؿمخًّم  ،يٚمٞمفاًمٚمٞمؾ وم٢من وًمٞمف يذسمح قمٜمف ذم ٟمٗمس اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ اًم٤ًمسمع ذم اًمٞمقم اًمذي 

 -٤مًمٞمقم يتٌع اًمٚمٞمؾإًذا وم ،ألطمد وم٢من مت٤مُمٝم٤م يقم اًم٧ًٌم إُم٤م ذم هن٤مره أو ذم ًمٞمٚمتف اًمتل شمٙمقن اًم٤ًمسم٘م٦ماًم٤ًمسم٘م٦م ًم

هذا يدًمٜم٤م قمغم أن اًمذسمح إٟم  يٙمهقن ًمٚمّمهٌل إذا يمه٤من  ،شمذسمح يقم ؾم٤مسمٕمف :ىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ طمٚمؼ رأؾمف ىم٤مل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤ملقمٜمف ٤م وم٢مٟمف ٓ يٕمؼ ُمٞمتً ٤م وأُم٤م إذا يم٤من طمٞمً  واًمّمهٌل  (1)ششمذسمح قمٜمف يقم ؾم٤مسمٕمف» :ٕن اًمٜمٌَّ

شمقذم وقمٜمهدٟم٤م ىم٤مقمهدة ٓ يقضمد ًمف ؾم٤مسمع ٕٟمف  أو شمقذم سمٕمد ظمروضمف وىمد اؾمتٝمؾ وم٢مٟمف ٤م ُمثاًل إذا ُم٤مت سم٠من يم٤من ؾم٘مٓمً 

 ًُّ هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وهذا ي ،وم٤مًمً٘مط ٓ يٕمؼ قمٜمف ،٦م إذا وم٤مت حمٚمٝم٤م وم٢مهن٤م شمً٘مطٜمَّ أن اًم دل قمٚمٞمف ُمٕمٜمهك ىمهقل اًمٜمٌَّ

 -ُمرهقن أي ُمرهقٟم٦م ؾمالُمتف سمٕم٘مٞم٘متف :ىمٞمؾ ذم ُمٕمٜمك (2)شيمؾ ُمقًمقد ُمرهقن سمٕم٘مٞم٘متف»وؾمّٚمؿ 

 ،ؾمفأ٤م ومٙمالمه٤م حيٚمؼ روهذا ؿم٤مُمؾ ًمٚمذيمر وإٟمثك ُمٕمً  ،أي ومْم٦م ،٤موحيٚمؼ رأؾمف ويتّمدق سمقزٟمف ورىمً  :ي٘مقل

ًُّ سم٦م ٜمَّ ًُّ هؾ اًمٕمٚمؿ ذم ىمْمٞم٦م اًمّمدىم٦م هؾ اًمأوىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض  ٦م سم٤مًمتّمدق وم٘مط واحلٚمؼ إٟم  ٜمَّ ٛمجٛمقع إُمريـ أم اًم

ًُّ  ؟هق وؾمٞمٚم٦م أم  ؟ااًمٗمْم٦م ومٞمٙمقن يمالمهه٤م ُم٘مّمهقدً أي ٦م يمالمه٤م احلٚمؼ واًمتّمدق سمقزٟمف ُمـ اًمقرق ٜمَّ أقمٞمد هؾ اًم

 ًُّ ّمهد وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمقؾمٞمٚم٦م إذا حت٘مهؼ وضمهقد اعم٘م ؟٦م إٟم  هق اًمّمدىم٦م واحلٚمؼ إٟم  هق وؾمٞمٚم٦مٜمَّ أن اعم٘مّمقد واًم

وم٢مٟمٜمه٤م أو ؾمهٞمزيد ُمهـ قمٜمهده يمؿ ُم٘مدار اًمٗمْم٦م ومٛمـ اؾمتٓم٤مع أن ي٘مدر ؾُمٜم٦َّم: طمٞمٜمةذ  شمٙمقنٓ وسمدوهن٤م وم٢مهن٤م شمً٘مط 

٦م واًمتّمهدق سمقزٟمهف ٜمَّ احلٚمؼ ؾُم  :٦مٜمَّ فم٤مهر يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء أن يمال إُمريـ ؾُم  :ٟم٘مقل ،٦م ذم طم٘مفٜمَّ ًمٞمس احلٚمؼ ؾُم ٟم٘مقل: 

 -٦مٜمَّ ٤م ؾُم ورىمً 

                                                 

 (-4184قه- صحٞمح اجل٤مُمع )( سمٜمح1522( صحٞمح- اًمؽمُمذي )1)
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ومه٢من ومه٤مت  :ىمه٤مل ،اًم٤ًمسمع ومٗمل أرسمع قمنمة أي اًمٞمقم اًمراسمع قمنم ًمٞمقمذم اأي وم٤مت اًمذسمح  ،وم٢من وم٤مت :ي٘مقل

 -وم٢من وم٤مت اًمٞمقم اًمقاطمد واًمٕمنميـ وم٢مٟمف ٓ يت٘مٞمد سم٠مؾمٌقع سمؾ يذسمح ذم أي وىم٧م إن ؿم٤مء ،ومٗمل إطمدى وقمنميـ

وىمد ضم٤مء ذًمؽ قمهـ  ،شمٗمّمٞماًل  ٦مُمٗمّمٚم ًٓ ادسمٛمٕمٜمك أٟمف ي٘مٓمٕمٝم٤م أضم قمٔمً ،ويٜمزقمٝم٤م أقمْم٤مء وٓ يٙمن ر٤م  :ىم٤مل

إن ُمٕمٜمهك ىمهقل  :وًمهذًمؽ ٟم٘مهقل ،وهذا ُمـ سم٤مب اًمتٗم٤مؤل سم٠من هذا اعمقًمقد يٙمقن ؾمٚمٞمً   (1) قمٜمٝم٤مقم٤مئِم٦م ريض اهلل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمرهقن أي ُمرهقٟم٦م ؾمالُمتف وًمذًمؽ يتٗم٤مءل سمف ًٓ دت٘مٓمٞمٕمٝم٤م أضم: سماًمٜمٌَّ  وشمٗمّمٞمؾ أقمْم٤مئٝم٤م ا

قم٤مئِمه٦م ريض اهلل قمٜمٝمه٤م وىمهد ىمد ضم٤مء ذًمؽ قمـ و وٟمزقمٝم٤م وقمدم شمٙمًػم قمٔمٛمٝم٤م قمٜمد اًمذسمح أٟمف يٙمقن سمدٟمف ؾمٚمٞمً  

وٓ يٙمنه قمٔمٛمٝمه٤م  :٤م ٟم٘مهقلُمقمٜمهد ،(2)اسمـ قمٌد اًمؼمّ طمٙم٤مه طمٙمك آشمٗم٤مق قمٚمٞمف أٟمف يًتح٥م قمغم ؾمٌٞمؾ آشمٗم٤مق 

يٙمن اًمٕمٔمهؿ أن ًمف أهدي٧م قمٜمد اًمذسمح وأُم٤م ًمق أراد آيمٚمٝم٤م ؾمقاء يم٤من اًمذي ذسمحٝم٤م أسمق اًمّمٌل ووًمٞمف أو ُمـ أي 

 -وىم٧م اًمذسمح سمٕمد ذًمؽ ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف وإٟم  اعم٘مّمقد اًمتٙمًػم

ه ،طمٙمؿ إوحٞم٦م ومٞم  ؾمقى ذًمؽ ٤موطمٙمٛمٝم :ىم٤مل ًّ  ـّ طمٙمٛمٝم٤م طمٙمؿ إوحٞم٦م ومٞم  ؾمقى ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اًم

إوهحٞم٦م  :ًمٙمهـ ي٘مقًمهقن ،إطمٙم٤مم اًمتل ؾمهٌؼ ذيمرهه٤مذًمؽ ُمـ وُمـ طمٞم٨م أهن٤م شم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم وهمػم 

٤م أي ال دمهقز أن شمٙمهقن ذيًمه٤م وأُم٤م اًمٕم٘مٞم٘مه٦م ومهٌٕمً ؾمشمٗم٤مرق اًمٕم٘مٞم٘م٦م ذم ُم٠ًمًم٦م وهل أن إوحٞم٦م جيقز أن شمٙمقن 

ُم٤م ُمهـ اًمٖمهٜمؿ أو ُمهـ اإلسمهؾ إ٤م ذم دم وإٟم  شمٙمقن ظم٤مًمّم٦م ٓ جيقز أن شمٙمقن ذيمً  ،ٓ جيقز آؿمؽماك ومٞمٝم٤م ،٤مٌٕمً ؾم

 -وهمػمه٤م

 كتاب البًىع

                                                 

 (-1179(- اإلرواء )7595ُمٕمٚمقل- اعمًتدرك )( 1)

ت٘مك ومٞمٝم٤م ُمـ اًمٕمٞمقب ُم٤م يت٘مك ذم اًمٕم٘مٞم٘م٦م ؾمٜم٦م واضم٦ٌم ويُ  :ىم٤مل اًمِم٤مومٕملٓسمـ قمٌد اًمؼّم: ) (321. 5)اًمذي ذم آؾمتذيم٤مر ( 2)

، ٤م ُمٜمٝم٤م ويتّمدىمقن وٓ يٛمس اًمّمٌل سمٌمء ُمـ دُمٝم٤موي٠ميمؾ أهٚمٝم ،وشمٙمن قمٔم٤مُمٝم٤م ،وٓ ي٤ٌمع حلٛمٝم٤م وٓ إه٤ما٤م ،اًمْمح٤مي٤م

 ،وىمقل ُم٤مًمؽ ُمثؾ ىمقل اًمِم٤مومٕمل أٟمف شمٙمن قمٔم٤مُمٝم٤م ويٓمٕمؿ ُمٜمٝم٤م اجلػمان، وٟمحق هذا يمٚمف ىم٤مل أمحد وأسمق صمقر ومج٤مقم٦م اًمٕمٚم ء

 ر٤م ٤م وٓ يٙمنقمٓم٤مء شمٓمٌخ وشم٘مٓمع ىمٓمٕمً  :ىم٤مل، ويًٛمك اًمّمٌل يقم ؾم٤مسمٕمف إذا قمؼ قمٜمف ،وٓ يدقمك اًمرضم٤مل يم  يٗمٕمؾ سم٤مًمقًمٞمٛم٦م

 (-قمٔمؿ
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اًمٗم٘مٝمه٤مء رمحه٦م اهلل و ،سمدأ اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٤محلدي٨م قمـ اًمٌٞمهع ،يمت٤مب اًمٌٞمع :ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل

حيٞمٚمقن قمغم يمثػم ُمـ ضمزئٞمه٤مت وم٢مهنؿ وًمذًمؽ  ،سم٤مًمٌٞمع ذم أول أطمٙم٤مم اعمٕم٤مُمالت ٕٟمف إصؾ ومٞمف قمٚمٞمٝمؿ يٌدؤون

ن اعمّمهٜمػ ًمٙمهؿ: إيم  ذيمرٟم٤م ذم أول اًمنمهح ذم أول ههذا اًمٙمته٤مب ىمٚمه٧م و ،رذا اًم٤ٌمب ٤متاعمٕم٤مىمدات واًمٌٞمققم

 ،يه٦م أو طمهدي٨مأٟمف يقرد ذم أول يمؾ سم٤مب أصؾ اًم٤ٌمب اًمذي يرضمهع ًمهف ُمهـ آ :إُمر إول :طمرص قمغم أُمريـ

هّل صهغّم أن اعمّمٜمػ طمرص يمثػمً  :إُمر اًمث٤مينو ا قمغم أن شمٙمقن أًمٗم٤مفمف ُمقاوم٘م٦م ًمألطم٤مدي٨م اًمتل وردت قمـ اًمٜمٌَّ

ٌَْٞمعَ ﴿ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ي٘مقل اعمّمٜمػ ،ا ذم يمت٤مسمفوهذا واوح ضمدً  ،اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هذه اجلٛمٚم٦م  (1)﴾َوَأطَمؾَّ اهللَُّ اًْم

وسمٜم٤مء قمهغم ذًمهؽ وم٢مٟمٜمه٤م جيه٥م أن ٟمٕمٚمهؿ  ،اإلسم٤مطم٦م وهذا ىمقل قم٤مُم٦م اهؾ اًمٕمٚمؿ شمدًمٜم٤م قمغم أن إصؾ ذم اعمٕم٤مىمدات

ٓ يٛمٙمهـ  ،إن اًمِمخص إٟم  يتٛمٚمؽ اعم٤مل سم٠مطمد أؾمه٤ٌمب صمالصمه٦م :ٟم٘مقل ،ا وٟم٘مدم ىمٌؾ هذا إُمر ُم٘مدُم٦م يًػمةأُمرً 

 ًٓ ٥م أو أن يتٛمٚمٙمٝمه٤م سمًهٌ ،إُم٤م أن يتٛمٚمٙمٝمه٤م سمًه٥ٌم اإلرث ، إٓ سمقاطمد ُمـ أؾم٤ٌمب صمالصم٦مأن يتٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ُم٤م

ا ٓ يقضمد أي ؾم٥ٌم ُمهـ أؾمه٤ٌمب اعمٚمهؽ همهػم ههذه إُمهقر إذً  ،اعم٤ٌمطم٤متمتٚمؽ أو أن يتٛمٚمٙمٝم٤م سم٥ًٌم  ،اعمٕم٤مىمدة

ًٓ  ،اًمثالصم٦م ًٓ  ،إُم٤م أن يرث ُمـ ُمقرصمف ُم٤م واًمًهٚمؿ  قمـ ـمريؼ قم٘مد واًمٕم٘مد يمه٤مًمٌٞمع واإلضمه٤مرة وإُم٤م أن يٙمت٥ًم ُم٤م

واعم٤ٌمطمه٤مت  ،متٚمؽ اعم٤ٌمطمه٤مت :٨م ًمٚمتٛمٚمؽاًم٥ًٌم اًمث٤مًمإن ؿم٤مء اهلل، وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ؾمٞم٠مي شمٗمّمٞمٚمٝم٤م 

ا أو ريمه٤مزً ُمٕمدًٟم٤م  أو أن يٚمت٘مط ًم٘مٓم٦م أو أن جيد أن يٜمزع ُم٤مء أو أن يّمٓم٤مد ُمـ سمحر أو سمرّ أن حيتٓم٥م أو أٟمقاع ُمٜمٝم٤م 

صمالصمه٦م اعم٘مّمهقد ُمهـ ههذا أن ههذه و ة،وأٟمقاع اعم٤ٌمطم٤مت يمثػمة شمتج٤موز اًمٕمنمه ،٤م وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾأو دومٜمً 

ٟمتٙمٚمؿ قمهـ طمٞمٜم  وًمذًمؽ  ،وهق اعمٕم٤مىمدةًمٚم٥ًٌم اًمث٤مين ُمـ أؾم٤ٌمب اًمتٛمٚمؽ أهؿ سم٤مب ُمـ اًمٌٞمع هق أؾم٤ٌمب، سم٤مب 

 :إُمر اًمث٤مين قمٜمهدٟم٤م ول اعم٘مدُم٦م اًمتل أردت أن آي ا٤م،هذا إُمر إ ،ٟمتٙمٚمؿ قمـ أهؿ أؾم٤ٌمب اعمٕم٤مىمدةوم٢مٟمٜم٤م اًمٌٞمع 

إصهؾ ذم اعمٕم٤مىمهدات وذم إن  :إن إصؾ ذم اعمٕم٤مىمدات واٟمتٌف رذا إصؾ وم٢مٟمهف ُمٝمهؿ ضمهًدا ٟم٘مهقل :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل

ٌَْٞمهعَ ﴿ وضمّؾ  واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ىمقل اهلل قمزّ  ،هذا هق إصؾ ،اًمٌٞمققم٤مت أن يمؾ قم٘مٍد جيقز ويّمح  (2)﴾َوَأطَمؾَّ اهللَُّ اًْم

٤مٕصؾ ومٞمٝم٤م اجلقاز وٓ حيرم ُمـ اعمٕم٤مىمدات واًمٌٞمقع إٓ صمالصم٦م أؾم٤ٌمب ومومدًمٜم٤م ذًمؽ قمغم أن يمؾ سمٞمع ويمؾ ُمٕم٤مىمدة 

اعمٕم٤مُمالت دمقز واعمٕم٤مىمدات إٓ ُم٤م وضمد سمف واطمد ُمـ صمالصم٦م أُمقر وجيه٥م قمٚمٞمهؽ أن يمؾ  ،يمؾ اًمٌٞمقع دمقز ،وم٘مط

                                                 

 -275اًمٌ٘مرة:  (1)

 -275اًمٌ٘مرة:  (2)
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 :فأن يٙمقن اًمٌٞمع أو اًمٕم٘مد قمغم رء حمهرٍم قمٞمٜمُه :ُم٤مهل إُمقر اًمثالصم٦م؟ إُمر إول ،حتٗمظ هذه إُمقر اًمثالصم٦م

 اعمٕم٤مىمدة قمٚمٞمٝمه٤م سمه٠مي أن يٙمقن قمغم رء حمرم اًمٕملم ُمثؾ اخلٛمر واخلٜمزير ومال جيقز سمٞمٕمٝم٤م وٓ اإلضم٤مرة قمٚمٞمٝم٤م وٓ

أن يٙمقن اًمٕم٘مهد ومٞمهف همهرر، همهػم ههذه  :أن يٙمقن اًمٕم٘مد ومٞمف رسم٤م، إُمر اًمث٤مًم٨م :صقرة ُمـ اًمّمقر، إُمر اًمث٤مين

إن اًمِمخص يتٛمٚمؽ ُمه٤مل سم٠مطمهد أؾمه٤ٌمب  :ُمـ سم٤مب آؾمتذيم٤مر ٟم٘مقل ،إؾم٤ٌمب اًمثالصم٦م وم٢من اًمٕم٘مقد يمٚمٝم٤م ضم٤مئزة

ومهرد أومتٚمؽ اعم٤ٌمطم٤مت  ،ٜمتٙمٚمؿ قمٜمف ذم اًمٗمرائض إن ؿم٤مء اهللاإلرث ؾم ،اإلرث واعمٕم٤مىمدة ومتٚمؽ اعم٤ٌمطم٤مت :صمالصم٦م

٢مطمٞم٤مء اعمقات ٕٟمف ُمهـ متٚمهؽ اعم٤ٌمطمه٤مت أضمزاء أظمرى يمويقردون سمٕمض أضمزائٝم٤م ذم  ،٤مًمٚم٘مٓم٦ميم٤م ر٤م اًمٗم٘مٝم٤مء أسمقاسمً 

إن  :ىمٚمٜمه٤م ،هق أههؿ أسمقاسمهف وُمه٤م يه٠مي سمٕمهدهواًمٌٞمع وهق اعمٕم٤مىمدة  :إُمر اًمث٤مًم٨م اًمٗم٘مف،سمقاب أثقٟمف ذم ٌواًم٤ٌمىمل ي

ٌَْٞمعَ ﴿اعمٕم٤مىمدات يمٚمٝم٤م دمقز  صمالصمه٦م  إٓ يمٚمٝمه٤م دمهقزأهنه٤م إصؾ ذم اًمٌٞمع إصؾ ذم اعمٕم٤مىمدات  (1)﴾َوَأطَمؾَّ اهللَُّ اًْم

ا وهق اخلٛمر واخلٜمزير وسمٕمض اًمٕمٚم ء ُم٤م هنل قمٜمف ًمٕمٞمٜمف وهذا ؾمٝمؾ ضمدً  :إُمر إول ،أٟمقاع ُمـ اًمٕم٘مقد ٓ دمقز

َم ﴿ُمه٤م يمه٤من ُمهـ سمه٤مب اًمرسمه٤م  :ًمثه٤مينإُمر ا ،سمٕمض ىمٚمٞمؾ ٤مؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝمذم أُمقر يتجقز  ٌَْٞمهَع َوطَمهرَّ َوَأطَمهؾَّ اهللَُّ اًْم

سَم٤م يمؾ قم٘مد ٓ شمقضمهد ومٞمهف ههذه  ،ُم٤م قمدا هذه اًمثالث وم٢مهن٤م دمقز ،ُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمٖمرر :إُمر اًمث٤مًم٨م، (2)﴾اًمرر

ٌَْٞمعَ ﴿وم٢مٟمف ضم٤مئز إذ إصؾ ذم اًمٕم٘مقد اإلسم٤مطم٦م  ٦مإُمقر اًمثالصم َوَأطَمهؾَّ اهللَُّ ﴿ :وضمهّؾ  ٤مل اهلل قمزّ ا ىمإذً  ﴾َوَأطَمؾَّ اهللَُّ اًْم

ٌَْٞمعَ   -هذا يدًمٜم٤م قمغم أن إصؾ ذم اعمٕم٤مىمدات اإلسم٤مطم٦م إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل ﴾اًْم

إن  :ىمهقل اعمّمهٜمػ ،اًمٌٞمع ُمٕم٤موو٦م اعم٤مل سم٤معمه٤مل :وم٘م٤مل ؟سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ اًمٌٞمع ُم٤م هق

ومٕم٤مل اعمِم٤مريم٦م ومال سمد أن يٙمقن ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من وًمذًمؽ ومه٢من واعمٗم٤مقمٚم٦م هل ُمـ أ ، سمّمٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦مقمؼّم  :اًمٌٞمع ُمٕم٤موو٦م

ويمذًمؽ قم٘مهقد اًمتؼمقمه٤مت ٓ سمهد أن  ،ومٙمؾ قم٘مقد اعمٕم٤موو٤مت ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من ،اًمٌٞمع يِمؽمك ومٞمف اصمٜم٤من

ومٙمؾ اًمٕم٘مهقد اعم٤مًمٞمه٦م اًمتهل ومٞمٝمه٤م  ،ٓ سمد أن يٙمقن ُمتّمدق قمٚمٞمف ،ٓ سمد أن يٙمقن ُمقىمق  قمٚمٞمف ،يٙمقن ومٞمٝم٤م اصمٜم٤من

هٜمه٤مك قم٘مهقد ـمرومه٤من، واًمٌٞمقع سمخّمقصٝم٤م ٓ سمد أن يٙمهقن ومٞمٝمه٤م ، أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمِم٤مريم٦م سملم اصمٜملممتٚمؽ ٓ سمد 

 ،قم٘مد ؿمخص واطمد أي يتٙمٚمؿ سمفاًمٓمالق وم٢من  قالٓمُمثؾ قم٘مد اًم ،يٙمتٗمك ومٞمٝم٤م سمٓمر  واطمد ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم متٚمؽ

ًمٙمـ مل يٛمٚمؽ  ٕم٘مقد ذات اإلرادة اعمٜمٗمردة ٕن اًمِمخص يٙمٗمؾ وطمدهاًماًمٙمٗم٤مًم٦م ُمـ قم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م وم٢من قم٘مد وُمثؾ 

                                                 

 -275اًمٌ٘مرة:  (1)

 -275اًمٌ٘مرة:  (2)
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وىمقًمٜم٤م أٟمف ٓ سمد  ،ا قمرومٜم٤م ُمٕمٜمك اعمٕم٤موو٦م ٓ سمد أن يٙمقن سملم اصمٜملمإذً  ،٤م إٓ سمٕمد قمٜمد قمدم اًمقوم٤مء سم٤مًمديـهمػمه ؿمٞمةً 

هذه  :ٟم٘مقل ؟ٙمقن اعمٕم٤مىمدة سملم اصمٜملم طمٙمً  شمويمٞمػ  ،أن يٙمقن سملم اصمٜملم ىمد يٙمقن ذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م وىمد يٙمقن طمٙمً  

٤م ٤م وُمِمؽميً سم٤مئٕمً  : يٙمقنهٜم٤مك قم٘مقد جيقز ًمٚمٛمرء أن يتقمم ـمرذم اًمٕم٘مد ،ومٞمٝم٤مذم اًمٕم٘مقد اًمتل جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد 

 ،وم٤مًمٕم٘مقد اًمتل جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد ومٞمٝمه٤م ذم احل٘مٞم٘مه٦م مهه٤م اصمٜمه٤من ،وهٜم٤مك قم٘مقد ٓ جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م

واًمْمه٤مسمط  ،أو شمقيمؾ قمـ اًمٓمروملم ذم اًمٌٞمع واًمنماء ،ومِمخص سم٤مع قمـ ٟمٗمًف وشمقيمؾ قمـ همػمه ذم اًمٓمر  اًمث٤مين

أن اًمْم٤مسمط أن اًمٕم٘مقد إصؾ ومٞمٝم٤م ضمقاز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد إٓ اًمٕم٘مقد اًمتهل  ,هذا ظم٤مرج اًمدرس  –ذم اًمٕم٘مقد 

ُمـ اًمٕم٘مقد اًمتل يِمهؽمط  ،وم٤مًمٕم٘مقد اًمتل يِمؽمط ومٞمٝم٤م اًم٘مٌض ٓ جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد ومٞمٝم٤م ،يِمؽمط ومٞمٝم٤م اًم٘مٌقل

 ًَّ هق ىمقل أيمثهر واعمذه٥م ُمِمٝمقر وُمٜمٝم٤م اًمنميم٦م قمغم  ٞمِمؽمط ومٞمف ىمٌض اًمثٛمـومٚمؿ ومٞمٝم٤م اًم٘مٌض اًمٍم  وُمٜمٝم٤م اًم

يتقؾمٕمقن أٟمف ٓ جيقز أن يٙمقن ُمه٤مل اًمنمهيم٦م هؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ وم٢من اًمنميم٤مت جي٥م ومٞمٝم٤م أن ي٘مٌض اًمثٛمـ وًمذًمؽ 

ذم هذه اعمًه٠مًم٦م وؾمهٞم٠مي إن ؿمه٤مء اهلل سمه٤مب يتقؾمٕمقن هؿ  وهٙمذا، جي٥م أن يٙمقن قملم ُمًٚمٛم٦مسمؾ ٤م ذم اًمذُم٦م ديٜمً 

 -ٓ طم٘مٞم٘م٦م جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد ومٝمق اصمٜم٤من طمٙمً  ا إصؾ أٟمف إذً اًمنميم٦م، 

ن أوىمٌهؾ  ،إقمٞمه٤من واعمٜمه٤مومع :يِمٛمؾ ،اعم٤مل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء يِمٛمؾ أُمريـ ،ُمٕم٤موو٦م اعم٤مل سم٤معم٤مل :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ن إؿمهٞم٤مء اًمتهل يٜمتٗمهع اه٤م أ٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ شمٕمريػ اعم٤مل وُم٤م اًمذي خيرج ومٞمف وُم٤م ٓ خيهرج ٟمريهد أن ٟمٕمهر  ؿمهٞمةً 

إؿمهٞم٤مء اعمٚمٛمقؾمه٦م  :إقمٞمه٤من ،صمالصم٦م أؿمٞم٤مء ،إُم٤م أقمٞم٤من أو ُمٜم٤مومع أو اظمتّم٤مص ،صم٦م اؿمٞم٤مءاًمِمخص ويتٛمٚمٙمٝم٤م صمال

 ،٠مطمد وؾم٤مئؾ اإلطم٤ًمس هذه إقمٞم٤من ٕهن٤م ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٕملم اًمرؤي٦م سمه٤مًمٕملمسموممٙمـ اإلطم٤ًمس ا٤م  ىاًمتل شمر

ٛمهؾ واًمٌٞمه٧م ًمٚمًهٙمٜمك ريمهقب واحلاًم٤مًمداسم٦م واًمًٞم٤مرة ُمٜم٤مومٕمٝم٤م وم ذه إقمٞم٤من ا٤ماعمٜم٤مومع هل إؿمٞم٤مء اًمتل يٜمتٗمع ا

 ،ٜمف ًمٞمس ُمـ سمه٤مب اعم٤مًمٞمه٦مٙمآظمتّم٤مص هق اًمذي يًٛمك سم٤مٟٓمتٗم٤مع وهق وصػ يٙمقن ًمٚمِمخص وًم، ووهٙمذا

 ًٓ ٓ جيقز اعمٕم٤موو٦م قمٚمٞمف قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمٗمراد وإٟمه  جيهقز  : إن آظمتّم٤مصوًمذًمؽ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ،ٓ يًٛمك ُم٤م

ىمٚمٜم٤م إن اعم٤مل اًمذي إًذا  ،شمٗمّمٞمؾ ذم حمٚمفر٤م وؾمٞم٠مي  ،اعمٕم٤موو٦م قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب اًمتٌع ومٞمجقز ُمع اًمٕملم أو ُمع اعمٜمٗمٕم٦م

 ٤مقم٤مدًيه ٤مًهٛمك سمٞمًٕمهشموم٤مًمٕملم اعم٤ٌمدًم٦م اه٤م  ،٤م وإُم٤م أن يٙمقن ُمٜمٗمٕم٦مجيقز سمٞمٕمف وذاؤه إٟم  هق اصمٜم٤من إُم٤م أن يٙمقن قمٞمٜمً 

٤مطمه٦م ٙمهقن ومٞمٝمه٤م ُمٜمٗمٕمه٦م ُمٌشمٓ سمهد أن  :هذه اًمٕملم أو اعمٜمٗمٕم٦م ي٘مقًمقن ،ًٛمك قم٘مد اجي٤مرشموُم٤ٌمدًم٦م اعمٜمٗمٕم٦م ذم اًمٕم٘مد 

ُمه٤م ومٞمهف  ،٤م أو هق ُمٜمٗمٕم٦م ذم ذاشمفهق ُم٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ؾمقاء يم٤من قمٞمٜمً  :وًمذًمؽ عم٤م قمر  اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مل ىم٤مًمقا ،ًمٖمػم طم٤مضم٦م
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يًهٛمك  ومال جيقز سمٞمٕمهف وٓ ,ؾمٞم٠مي ُمث٤مًمف يٕمد ىمٚمٞمؾ  –وم  ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ًمٖمػم طم٤مضم٦م 

 ًٓ ًٓ  ,٤م ذقمً  ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٦م ,ُم٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م وًمٙمٜمٝم٤م حمرُم٦م  ،ُم٤م ُمه٤م  :إُمر اًمث٤مًم٨م ، وٓ جيقز سمٞمٕمفوم٢مٟمف ٓ يًٛمك ُم٤م

ًٓ ٓ ٓ جيقز سمٞمٕمف و ٤مٟم  شم٤ٌمح قمٜمد احل٤مضم٦م واًميورة وم٢مٟمف أيًْم إًمٙمٜمٝم٤م ُم٤ٌمطم٦م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م  ومٙمهؾ واطمهد  ،يًٛمك ُمه٤م

 ٠ميتوؾمه ،هذه إُمقر اًمثالصم٦م وم٢من ووع اًمٞمد قمٚمٞمف ُمـ سم٤مب آظمتّم٤مص ٓ ُمـ سم٤مب اعمٚمٙمٞم٦م ًمٚم لُمـ اظمتؾ ومٞمف 

أن شمٙمهقن ومٞمهف  :إُمهر اًمثه٤مين ،اعمٜم٤مومع وإقمٞم٤من أن شمٙمقن ُمٜمٗمٕم٦م :ا اعم٤مل ًمف صمالصم٦م ىمٞمقد وهلإذً  ،أُمثٚمتٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ

ُمّثهؾ ره٤م اعمّمهٜمػ ٓ ُمٜمٗمٕمه٦م ومٞمٝمه٤م  أُمثٚم٦م ُم٤م ،وأن شمٙمقن ًمٖمػم طم٤مضم٦م أو ًورة ،أن شمٙمقن اعمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ،ُمٜمٗمٕم٦م

ًٓ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕم٦م إذا  :يم٤محلنمات ي٘مقلوؾمت٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ  ٕن اإلٟمًه٤من ُمًهتخٚمػ  ،ال جيقز سمٞمٕمٝم٤موم ًمٞم٧ًم ُم٤م

ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ًمٙمٜمٝم٤م حمرُم٦م يمه٤مخلٛمر ومه٢من  ،هذا واطمد ،ن يًتٌدًمف سمٌمء ٓ ٟمٗمع ومٞمفأذم هذا اعم٤مل اًمذي قمٜمده ٓ جيقز 

: ُمه٤م ُمٕمٜمهك ًمٙمـ ُمـ يم٤مٟم٧م يده قمغم مخر وم٢من يده يد اظمتّمه٤مص ،اخلٛمر ُمٜمٗمٕمتٝم٤م يمٚمٝم٤م حمرُم٦م ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع ا٤م

إذا اٟم٘مٚمٌه٧م وطمهده٤م ُمهـ همهػم ختٚمٞمهؾ ُمهـ متٚمؽ اخلهؾ،  أن هذه اخلٛمر إذا اٟم٘مٚم٧ٌم وطمده٤م ظمالًّ  ؟ظمتّم٤مصآ

ومٝمق ُمـ سم٤مب آظمتّم٤مص ومال جيقز سمٞمٕمف ٕن يده يد اظمتّمه٤مص  ،ـ وضمدهعمإٟمف ُم٤ٌمح  :أدُمل متٚمٙمف وٓ ٟم٘مقل

ُمه٤م اعمهراد هٜمه٤م  ،دمهقز قمٜمهد احل٤مضمه٦مإٟمه  ُمٜمٗمٕمه٦م ُم٤ٌمطمه٦م ًمٙمٜمٝمه٤م  ،اخلٜمزير يمذًمؽ ،هذه ُمٜمٗمٕم٦م حمرُم٦م ،ٓ يد ُمٚمؽ

ًمتٕمر   , قمٜمدك ىم٤مقمدة يمؾ رء اؾمتثٜم٤مه اًمِم٤مرع وم٢مٟمف طم٤مضم٦م ،يمؾ ُمًتثٜمك هق طم٤مضم٦م ،أي أهن٤م ُمًتثٜم٤مة ؟سم٤محل٤مضم٦م

أن اًميهورة اًمٗمرق سمٞمٜمٝم  ن أيمثػم ُمـ اإلظمقان ئمـ  ؟ضم٤مءين ؾم١مال ُم٤م اًمٗمرق سملم احل٤مضم٦م واًميورة ,٦م احل٤مضم

ههذا  ،٤مضم٦م هل اًمتل يؽمشم٥م قمغم ومقاهت٤م احلرج واعمِم٘م٦ماخلٛمس وأن احلومقات أطمد اعم٘م٤مصد يؽمشم٥م قمغم ومقاهت٤م  ُم٤م

 ،واًميهورة ذم يمته٥م إصهقل هذا هق شمٕمريػ احل٤مضمه٦م ،هذا اًمٙمالم ُمقضمقد ذم يمت٥م إصقل ،همػم صحٞمح

وم٢من اًميورة هل ُمه٤م اطمتهٞم٩م إمم قمٞمٜمهف واحل٤مضمه٦م ههل ُمه٤م  ،تٚمػ ُمٕمٜم٤مهخيسمٞمٜم  احل٤مضم٦م واًميورة ذم يمت٥م اًمٗم٘مف 

ومٜمٕمهر  أن ههذا إُمهر أسمهٞمح  ،٤مثٜمل ومٝمق حمت٤مج إمم وصٗمف ومحٞمٜمةذ يٙمهقن حمت٤مضًمهومٙمؾ ُم٤م اؾمت ،اطمتٞم٩م إمم وصٗمف

أن  :ُمث٤مًمهف ،حل٤مضمه٦مُمهـ سمه٤مب ايمؾ ُم٤م يم٤من اؾمتثٜمل يم٤مٟم٧م إسم٤مطمتهف يًتثٜمك، إًذا ٕضمؾ احل٤مضم٦م أو ُمـ سم٤مب إصؾ 

ومهال ومٞمدك قمٚمٞمهف يهد اظمتّمه٤مص إًذا  ،اًمِم٤مرع طمرم اىمتٜم٤مء اًمٙمٚم٥م وًمٙمـ أسم٤مح ًمؽ اُمتالك يمٚم٥م اًمّمٞمد واحلرث

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قز سمٞمٕمف جي  ، اًمٙمٚم٥م ُمه٤مل ومٞمهف ُمٜمٗمٕمه٦م(1)قمـ سمٞمع اًمٙمٚم٥ميم  ذم اًمّمحٞمح وًمذًمؽ هنك اًمٜمٌَّ

                                                 

 (-2237صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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وم٘م٤مقمهدة  ،ًمٖمػمه وًمذًمؽ ي٠مي شمٗمًػمه سمٕمد ىمٚمٞمهؾوًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٦م ًمٙمٜمٝم٤م حل٤مضم٦م ومال جيقز سمٞمٕمٝم٤م ٕن اعمٜمٗمٕم٦م ًمٚمح٤مضم٦م 

 -اًمٗم٘مٝم٤مء أشمقا ا٤م ُمـ اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص

ُمٕمٜمه٤م ىمٌهؾ  ٟمف جيقز سمٞمٕمف يم  ُمهرّ وم٢ميمؾ رء ومٞمف ٟمٗمع ُم٤ٌمح  ،يمؾ ممٚمقك ومٞمف ٟمٗمع ُم٤ٌمحوجيقز سمٞمع  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 -حمرم يم٤مخلٛمر واخلٜمزير وم٢مٟمف ٓ جيقزٟمٗمٕمف ىمٚمٞمؾ سمٕمد ٞمٛمر ُمٕمٜم٤م ؾمومٞمف ُم٤ٌمح يم  ُم٤م ٓ و ،ىمٚمٞمؾ

هّل  يمٞمػ قمرومٜمه٤م أهنه٤م ًمٚمح٤مضمه٦م ٕن ،إٓ اًمٙمٚم٥م وم٢من اًمٙمٚم٥م ٟمٗمٕمف ُم٤ٌمح وًمٙمـ إسم٤مطم٦م ٟمٗمٕمف ًمٚمح٤مضم٦م :ىم٤مل اًمٜمٌَّ

ُمثٚمهف ٟم٘مهقل ذم  ،اىمتٜمه٤مءه ًمٚمح٤مضمه٦مأن دل قمغم وم٤م ُمـ اًمٙمالب  اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ اىمتٜم٤مئف واؾمتثٜمك ٟمققمً صغّم 

اعمتٜمجس ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمف ًمٙمـ جيهقز آٟمتٗمه٤مع  ,احل٘مٞم٘مٞم٦م ٓ احلٙمٛمٞم٦م اًمٜمج٤مؾم٦م  –اًمزي٧م اعمتٜمجس  ،اًمزيقت

يمهؾ ُمتهٜمجس  ،ٓ جيقز سمٞمٕمفقمغم اعمذه٥م ذ طمٞمٜمةصٗم٦م ومٝمق ومدل قمغم أن  ،اؾمتثٜمل آؾمتّم٤ٌمح ،سمف ذم آؾمتّم٤ٌمح

ٚمح٤مضمه٦م ومهال ًمسمهٞمح آٟمتٗمه٤مع أاًمندي اًمذي هق اًمً د  ،ٓ جيقز سمٞمٕمف ؾمٞمٛمر سمٕمد ىمٚمٞمؾ ٕن آٟمتٗم٤مع سمف ًمٚمح٤مضم٦م

 -جيقز سمٞمٕمف وهٙمذا

واًمهدًمٞمؾ  ،اؾمتثٜمل سم٤مًمٜمص ضمقاز اىمتٜم٤مئف أو مل يًهتثـؾمقاء يم٤من مم٤م ٤م إٓ اًمٙمٚم٥م وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمف ُمٓمٚم٘مً  :ىم٤مل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م يم  صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمح :ًمؽ ىم٤ملقمغم ذ ُمـ طمهدي٨م همهػم  (1)ٕن اًمٜمٌَّ

ـ اًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمهٞمٝمؿ ُمهٜمٝمؿ اسمهـ ُمًهٕمقد اًمٌهدري اًمهذي ههق أسمهق ُمًهٕمقد وُمواطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 -اًمٙمٚم٥م هنك قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م ومال جيقز صمٛمـصغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ إٟمّم٤مري وم٢مٟمف ىمد صم٧ٌم قمٜمف أٟمف 

٤ًٌم وًمق يم٤من اًمٙمٚم٥م ُمٌ ،وٓ جي٥م همرُمف قمغم ُمتٚمٗمف :ىم٤مل ٠من يٙمهقن آىمتٜم٤مء يم ح٤مأي ٓ جي٥م قمغم ُمـ أشمٚمػ يمٚم

وٓ  آصمٛمهفوًمٙمهـ يه٠مصمؿ  ،إٟم  أسم٤مح اىمتٜم٤مئهفو٤م ُمٕمٚمً  ٓ جي٥م همرُمف أي ىمٞمٛمتف ٕن أصاًل اًمنمع مل جيٕمؾ ًمف ىمٞمٛم٦م يمٚمًٌ 

م، ٓ و ن ومٞمف ٕٟمهف ٓ ىمٞمٛمه٦م  ،ٓ يٖمرُمف :ؿمؽ وىمد يٕم٤مىم٥م ُمـ سم٤مب اًمتٕمزير وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل ُمه٤م ومٞمهف وههق ٓ ُي٘مهقَّ

 -إذ ًمق ىمقُمتف ٕسمح٧م سمٞمٕمف ومال ىمٞمٛم٦م ًمف ،ي٘مقم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  :ىم٤مل ٤ًٌم إٓ يمٚم٥م ُم٤مؿمٞم٦م أو صٞمد ٟم٘مهص ُمهـ قمٛمٚمهف يمهؾ »وىم٤مل أي اًمٜمٌَّ ُمـ اىمتٜمك يمٚم

ٟم٘مهص ُمهـ »اىمتٜمه٤مء اًمٙمهالب ًم٘مقًمهف أٟمف ٓ جيقز  :إُمر إول هذا احلدي٨م يدًمٜم٤م قمغم أُمريـ، (2)شيقم ىمػماـم٤من

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف-( 1)

 (-5481صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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يمٚمه٥م اًمّمهٞمد ويمٚمه٥م  :ومٞمحرم اىمتٜم٤مء اًمٙمالب إٓ ُم٤م اؾمتثٜمل ومه٤م ٟمققم٤من ُمـ اًمٙمهالب شقمٛمٚمف يمؾ يقم ىمػماـم٤من

ومهدل قمهغم أهنه٤م ٟمققمه٤من أو صمالصمه٦م إن  (1)شثويمٚمه٥م احلهر»وىمد ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٜمًه٤مئل  ،اعم٤مؿمٞم٦م

هق يمٚم٥م احلراؾم٦م وم٘مد جيٕمهؾ اعمهرء ذم سمٞمتهف  ثد سمٙمٚم٥م احلرواعمرا ،ذم اعم٤مؿمٞم٦م وإن ؿمة٧م ومّمٚمتف ثأدظمٚم٧م احلر

٤ًٌم يمٚم٥م اعم٤مؿمٞم٦م ًمٚمرقمل ويمٚم٥م  ،إًذا وم٠مصٌح٧م اًمٙمالب قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٗمّمٞمؾ صمالصم٦م اًمتل أسمٞمح٧م ،أو ذم ُمزرقمتف يمٚم

هذه اًمثالصم٦م وم٘مط  ،وهق يمٚم٥م احلراؾم٦م ثؿ وإُمر اًمث٤مًم٨م يمٚم٥م احلرٚمَّ ٕمَ اًمّمٞمد اعمٕمٚمؿ أو ىمٌؾ شمٕمٚمٞمٛمف ٕضمؾ أن يُ 

ٕن اًمٌٞمع إٟم  يٙمقن عم٤م ومٞمف ٟمٗمع ُم٤ٌمح قمهغم اإلـمهالق ٓ  :وآىمتٜم٤مء ٓ يٌٞمح اًمٌٞمع مل؟ ٟمٗمقل ،جيقز اىمتٜم٤مؤه٤مهل ازم 

ًر  ،ـمٞم٥م هذه ُم٠ًمًم٦م ،قمٜمد احل٤مضم٦م ومٝمؾ جيقز سمٞمٕمهف أم ٓ؟  ,اًم٘مط  ,قر ٜمَّ اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمٔمروا ُمٕمل: ًمق ٟمٔمرٟم٤م ًمٚم

هقمٚمٞمف وؾّمهٚمؿ صغّم اهلل ـمًٌٕم٤م هق ذم طمدي٨م ذم ُمًٚمؿ أٟمف  ،جيقز سمٞمٕمف ًر ههذا احلهدي٨م  ،(2)قرٜمَّ هنهك قمهـ صمٛمهـ اًم

صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ٌّل إٟمف ُمدرج ُمـ ىمقل أيب اًمزسمػم وًمٞمس ُمرومققًم٤م ًمٚمٜمَّ  :إٟمف ٓ يّمح وىم٤مل :ًمٚمٗم٤مئدة ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد

ه :ي٘مقًمهقن ءواًمٗم٘مٝمه٤م ،هذا احلدي٨م وٓ يرى صحتف ؾُّ ٕمِ وؾمٚمؿ، اإلُم٤مم أمحد يم٤من يُ  ًر قر جيهقز سمٞمٕمهف قمهغم ٜمَّ إن اًم

ّل صهغّم  :وىم٤مًمقا ،ٝمقر اعمذه٥م ظمالوًم٤م عم٤م اظمت٤مره اسمـ رضم٥م ذم اًم٘مقاقمد وص٤مطم٥م اًمٗم٤مئؼ وهمػمهُمِم جيقز ٕن اًمٜمٌَّ

واًمالم شم٘متيض اًمتٛمٚمٞمؽ ومٝمل ُم٤مًمٙم٦م ًمٚمٝمهرة ومهدل  :ىم٤مًمقا (3)شدظمٚم٧م اًمٜم٤مر اُمرأة ذم هرة ر٤م» :اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل

ًر  ا إذً  ،ٓ ٟمٗمع ومٞمف وؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمهؾ ف حمٛمقل قمغم سمٞمع هرٍّ قر وأُم٤م احلدي٨م وم٢مٟمف وٕمٞمػ أو أٟمٜمَّ قمغم أٟمف جيقز سمٞمع اًم

ٞم٠ميمهؾ ظمِمه٤مش إرض أو يه٠مي سمه٤مًم٘مٓمط ًمت٠ميمهؾ ًما وهذا اًمٜمٗمع ُمٕمتؼم يم٠من يِمهؽمي ههرً  ٤مإن ومٞمف ٟمٗمٕمً  :ٟم٘مقل اررُّ 

ٞمجٕمٚمهف ومٞمٝمه٤م ًمٙمهل شم٠ميمهؾ سمٕمهض ًما اًمٗمةران هذا ُمٕمرو  وم٢من ُمـ قمٜمده طمٔم٤مئر إلسمؾ أو همٜمؿ ىمد ي٠مي سم٤مرر ىمّمهدً 

وًمهذًمؽ ومه٢من ُمِمهٝمقر  ،ومٗمٞمف ٟمٗمع ٓ ؿمؽ واوح وسمهلّم  فاًمٗمةران أو سمٕمض اخلِم٤مش ومت٠ميمٚم ظمِم٤مش إرض ُمـ

وأُم٤م ُمـ اؿمهؽماه ًمٖمهػم ٟمٗمهع يمٛمهـ يِمهؽميف ٕضمهؾ اًمزيٜمه٦م  ،٤مسمنمط أن يٙمقن ومٞمف ٟمٗمٕمً  اعمذه٥م وم٢مٟمف جيقز سمٞمع اررّ 

                                                 

 (-5321(- صحٞمح اجل٤مُمع )4289صحٞمح- اًمٜم٤ًمئل )( 1)

 (-2971(- اًمّمحٞمح٦م )2161صحٞمح- اسمـ ُم٤مضمف )( 2)

ًر ـ أيب اًمزسمػم، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م ضم٤مسمرً قم(1569ىمٚم٧م: وذم ُمًٚمؿ ) صغم اهلل قمٚمٞمف  ٌّل زضمر اًمٜمَّ )قر؟ ىم٤مل: ٜمَّ ا قمـ صمٛمـ اًمٙمٚم٥م واًم

 (-وؾمٚمؿ قمـ ذًمؽ

 (-3318صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 3)
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 ،قز ذاؤه وٓ سمٞمٕمهفإن هذا اًمٜمٗمع ُمٚمٖمل ومٞمٙمقن مم٤م ٓ ٟمٗمع ومٞمف ومال جي :ٞم٘مقلومًمٚمزيٜم٦م  يرسمٞمفن إٔضمؾ  يِمؽمي اررّ 

هؾ جيهقز سمٞمٕمٝمه٤م أم ٓ قمٜمهد  شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م»ظمال  ذم ىمْمٞم٦م واًمٕمٙمس، هٜم٤مك ُم٤م طمرم سمٞمٕمف طمرم ذاؤه و

ٓ جيقز سمٞمٕمف يِمٛمؾ ُم٤م طمهرم  :ىمقل اعمّمٜمػ هٜم٤م ،ر٤م سمنقم٦م ٟمِمػموا ذيمره٤م اظمتّم٤مرً أص٤مطم٥م اًمٗم٤مئؼ ٓ أريد أن 

ىم٤ميض اجلٌؾ أٟمهف جيهقز سمٞمهع اًمٙمٚمه٥م اًمهذي جيهقز اسمـ ق واظمت٤مر ص٤مطم٥م اًمٗم٤مئؼ وه ،اىمتٜم٤مؤه وُم٤م مل حيرم اىمتٜم٤مؤه

 -٤مجيقز سمٞمٕمف ُمٓمٚم٘مً ٓ ة أٟمف دوًمٙمـ اعمذه٥م ىم٤مقمدشمف ُمْمٓمر ،اىمتٜم٤مؤه

هذه اجلٛمٚم٦م حتت٤مج إمم ومٝمهؿ ومه٠مرضمق أن  ،وٓ جيقز سمٞمع ُم٤م ًمٞمس سمٛمٛمٚمقك ًم٤ٌمئٕمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

وىمقًمٜمه٤م ُمقصهق  يٕمٜمهل همهػم  ،٤م٤م وإُم٤م أن يٌٞمع ُمٕمٞمٜمً وم٢مُم٤م أن يٌٞمع ُمقصقومً  ٤ماًمِمخص إذا أراد أن يٌٞمع ؿمٞمةً  ،شمريمز

عمقصهق  أىمّمهد ايٙمقن شمٕمٞملم اعمٕملم سم٤مًمقصػ ًمٞمس هذا اعمهراد وإٟمه  يًٛمقن يٕمٜمل ٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕملم ٕٟمف أطمٞم٤مٟمً 

ؾم٠مؿمهؽمي أو سمٕمتهؽ  :اؿمؽمي٧م هذا اًمٙم٠مس وم٢مٟمف ُمٕملم وقمٜمدُم٤م أىمقل :ُمث٤مًمف قمٜمدُم٤م آشمٞمؽ وأىمقل ًمؽ ،همػم اعمٕملم

سمٕمتهؽ مخًه٦م أؿمهٞم٤مء ُمهـ اًمهرز ُمهـ اًمٜمهقع  ،سمٕمتؽ هذا اًمرز هذا اعمٕمهلم ٤م،يٙمقن ُمقصقومً  ُمثؾ هذا اًمٙم٠مس وم٢مٟمف

ُمهـ مل يٗمهرق سمٞمهٜمٝم  ذم اًمٌٞمهع مل  ،جي٥م أن شمٗمرق سمٞمٜمٝم  ،اًمٗمرق سملم اعمٕملم واعمقصق واوح  ،اًمٗمالين ُمقصق 

 -ت٠مشمٞمٜم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾؾميٗمٝمؿ أسمقاب اًمٌٞمع وُمٜمٝم٤م هذه اعم٠ًمًم٦م اًمتل 

ن إجيقز سمٞمع اعمقصقوم٤مت همػم اعمٕمٞمٜمه٤مت و ،وم٢مٟمف جيقز ٤م٤م ًمٞمس ُمٕمٞمٜمً ن ُمقصقومً سمٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمٙمف اًمِمخص إن يم٤م

، وُمه٤م ويًٛمك هذا اًمٕم٘مهد قم٘مهد اًمًهٚمؿ وومٞمهف ذوط قم٘مهد اًمًهٚمؿ ،مل شمؽ ذم ُمٚمؽ اًمِمخص وإن مل شمؽ قمٜمده

ذم ١مصمر ُمهوصهٗمف سمقصهػ يٕمٜمهل ٤م إمم أضمهؾ ُمٕمٚمهقم ٤م ُمٕمٚمقًُمه٤م ووزٟمً  ُمٕمٚمقُمً أن يٙمقن يمٞماًل  ذوط قم٘مد اًمًٚمؿ؟

ٓ ظمهال  ذم شمٕمجٞمؾ اًمًٚمؿ جي٥م أن يٕمجؾ اًمًٚمؿ سم٤مشمٗم٤مق أههؾ اًمٕمٚمهؿ أٟمف جي٥م ٝمؿ اعماًمث٤مين وهق  إُمر ،ٛمتفىمٞم

وىمهد أمجهع  ،ؾ اًمثٛمـ يٙمقن ُمـ سم٤مب سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ وٓ جيقز ذًمؽضمر ٕٟمف ًمق أُ  ،إول واًمث٤مين ٓ ظمال  ومٞمف

همهػم  ٤مسمه٤مع ُمقصهقومً  ئأن اُمهروسمٜم٤مء قمغم ذًمهؽ ومٚمهق  ،اًمٕمٚم ء يم  ىمد طمٙمك أمحد قمغم أن سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ طمرام

٤م سم٤مـمؾ أي سمٞمًٕمه، ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م: ٓزمهمػم ٤م همػم صحٞمح ومال يٙمقن سمٞمٕمً  سم٤مـماًل  ٤مطم٤مً سمثٛمـ ُم١مضمؾ وم٤مًمٌٞمع يٙمقن سمٞمٕمً 

٤م وإٟم  يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمققمد ومٞمجقز ًمٙمال اًمٓمروملم أن يرضمع وم٢مذا وضمهدت اًمٌْمه٤مقم٦م سمٕمهد ًمٞمس ٓزُمً  ،همػم ٓزم

إن اًمٕم٘مد  :ٕمٜمدُم٤م ٟم٘مقلوم ،أراد أن يٖمػم اًمًٕمر يزيد ويٜم٘مص ومٚمف احلؼ ه٤م قمغم اًمثٛمـ إول ومٝمق سمف وإنذًمؽ وأىمرّ 

اًمرسمه٤م ههق اًمهذي سم٤مـمهؾ ُمهـ يمهؾ  ،ن هذا اًمتٕم٤مىمد همػم ٓزمأسم٤مـمؾ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أٟمف حمرم ُمـ يمؾ وضمف وإن ُمٕمٜم٤مه 
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أقمٓمٞمهؽ  :قمنميـ ىمٓمٕم٦م همٞم٤مر ؾمٚمٛمٝم٤م زم سمٕمد ؿمٝمرأريد ُمٜمؽ ىمقل ًمؽ أٌٞمع ىمٓمع همٞم٤مر آشمٞمؽ وأٟم٧م شم :ُمث٤مًمف ،وضمف

أن شمرضمع وجيهقز  سم٤مـمؾ ُمٕمٜم٤مه همػم ٓزم ومٞمجقز ًمؽ ، أقمٓمؽ صمٛمـ إذا مل أقمٓمٞمؽ اًمثٛمـ وم٤مًمٕم٘مد همػم ٓزممل ؟صمٛمـ

ن إ ،أو أىمقل ًمهؽ ظمٗمهض وهٙمهذاجيقز زم أن أرضمع وأىمقل ٓ أريده٤م ريد اًمثٛمـ وأٟم٤م شمرضمع وٓ شم ،زم أن أرضمع

إول واًمٕم٘مهد ٤م صهحٞمحً ا وهق قم٘مد اًمًٚمؿ ويٙمقن قم٘مهدً  ٤مأقمٓمٞمتؽ اًمثٛمـ أن ُم٘مٌقض وم٢من اًمٕم٘مد يٙمقن ٓزُمً 

ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمهف إٟم  قم٘مد سم٤مـمؾ ىمٚمٜم٤م ُمٕمٜمك سم٤مـمؾ أي ٓ شمؽمشم٥م قمٚمٞمف آصم٤مره ٓ ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف مجٞمع أصم٤مر 

وأههؾ اًمٙمقومه٦م  ٤مأههؾ احلجه٤مز يًهٛمقٟمف ؾمهٚمٗمً  ،٤م ويًٛمك ؾمهٚمً  يًٛمك ؾمٚمٗمً  ،اًمّمحٞمحاعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٕم٘مد أصم٤مر 

ًمٚمًهٚمػ أٟمهف ىمهرض سم٤معمٞمؿ ٕن يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٜمٍمه  ذهٜمهف  ؾمٚمً   واًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمقٟمف ذم اًمٙمت٥م يًٛمقٟمف ؾمٚمً  

اعمقصهق   ،ا قمرومٜم٤م ههذا إُمهرإذً  ،ؾمٞم٠مي سم٤مب يم٤مُمؾ ،٤م وؾمٚمً  ًمذًمؽ أرادوا أن يٛمٞمزوا سملم اًمٕم٘مديـ يًٛمك ؾمٚمٗمً 

مل يٙمهـ ذم  إنجيقز سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم أن اعمقصق  جيهقز سمٞمٕمهف و ؟هؾ جيقز سمٞمع اعمقصق  إذا مل يٙمـ ذم ُمٚمٙمؽ

ىمهقل إًذا  ،اعمٕمهلمههق يٙمهقن ذم ُمٚمٙمهؽ أو قمٜمهدك إٓ أن اًمذي ٓ جيقز سمٞمٕمف  ،سمنمط وهق ذط اًمًٚمؿ ُمٚمٙمؽ

 ًُمه٤مىمّمد اعمّمٜمػ ضمزهمػم اعمٛمٚمقك، إًذا اعمٕملم هٜم٤م  شُم٤م»إًذا اعمراد سمف سم٤مًمه وٓ جيقز سمٞمع ُم٤م ًمٞمس سمٛمٛمٚمقك  :اعمّمٜمػ

٤م ٓ أن يِمػم ًمف سمه٤مًمتٕمٞملم أو أن يهذيمر ًمهف وصهٗمً وقمرومٜم٤م ُمٕمٜمك اعمٕملم  ،اعمٕملم ،أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اعمٕملم همػم اعمٛمٚمقك

عمه٤مذا ىمٚمه٧م  ،هل اًمتل ومٞمٝم٤م رىمؿ اًمٚمقطم٦م ،هذا ُمٕملم ،اًمًٞم٤مرة رىمؿ اًمٚمقطم٦م يمذا يمذا يمذا :ٞم٘مقلوم ،يِم٤ماف همػمه ومٞمف

ومٌٞمع اعمقصق  همػم اعمٕمهلم رء  ،ٕن سمٕمض اإلظمقان يٚمتٌس قمٚمٞمف وصػ اعمٕملم وسمٞمع اعمقصق  ؟هذه اًمٕم٤ٌمرة

سمٕمتهؽ  ،يقصهػوإٟمه   رَ سمٞمع اعمٕملم اعمقصق  اًمذي مل يُ  ،ٗمرق سمٞمٜمٝم واوح اًم ،رء آظمر وسمٞمع اعمٕملم اعمقصق 

ههذا جيه٥م أن يٙمهقن ذم  ،هذا ُمٕمهلم ُمقصهق  ،سمٞمتل اًمذي ذم اعمٙم٤من اًمٗمالين ُم٤ًمطم٦م يمذا ـمقًمف يمذا هٞمةتف يمذا

ق سمٕمتؽ مخ٦ًم يمٞمٚمه :سمٞمع ُمقصق  همػم ُمٕملم :اًمٜمقع اًمث٤مين، ُمٚمؽ اًمِمخص وجي٥م أن يٙمقن اًمقصػ ًمف ذوط

وٓ جيقز سمٞمع ممٚمقك همهػم ُمٕمهلم  :ا ي٘مقل اًمِمٞمخإذً  ،أي يمٞمٚمق رز ذم اًمدٟمٞم٤م يٙمقن يمذًمؽ ،رز ُمقصق  همػم ُمٕملم

 -اعمقصق  جيقز سمٞمٕمف وإن يم٤من ًمٞمس ذم ُمٚمٙمف سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ٤م،ىمٚمٜم٤م ٓ سمد أن يٙمقن ُمٕمٞمٜمً 

ًٓ  :ىمقًمف ،وٓ جيقز سمٞمع ُم٤م ًمٞمس سمٛمٛمٚمقك ًم٤ٌمئٕمف :ي٘مقل  صمهؿ ٟمٜمت٘مهؾ حلهؾ ُم٤م ًمٞمس سمٛمٛمٚمقك ٟم٠مظمهذ اًمهدًمٞمؾ أو

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ  ،أًمٗم٤مظ اعمّمٜمػ اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف ُم٤م ضم٤مء ُمـ طمدي٨م طمٙمٞمؿ سمـ طمزام وطمدي٨م همػمه أن اًمٜمٌَّ



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 131 

عم٤مذا هنهك اًمِمه٤مرع أن يٌٞمهع  شٓ شمٌع ُم٤م ٓ متٚمؽ»وضم٤مء ذم سمٕمض ـمرق احلدي٨م  (1)شٓ شمٌع ُم٤م ًمٞمس قمٜمدك» :ىم٤مل

وم٘مهد  :اعمِمهؽمي ًمٞمس ذم ُمٚمٙمف وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مل يٙمقن ىمهد همهرَّ  إن اعمرء إذا سم٤مع ُم٤م :ٟم٘مقل ؟اعمرء ُم٤م ًمٞمس سمٛمٚمٙمف

ا ومٌٞمع اعمرء ُم٤م ًمٞمس ذم ُمٚمٙمهف إذً  ،يقضمد هذا اًمٌمء ذم ُمٚمٙمف وىمد ٓ يقضمد ومٞمٙمقن ُمـ أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ

 ،حيتٛمؾ اًمقضمهقد وحيتٛمهؾ قمهدم اًمقضمهقد ٤مٕٟمؽ سمٕم٧م ؿمٞمةً  ،ُمـ سم٤مب سمٞمع اًمٖمرر صقرة ُمـ صقر سمٞمع اًمٖمررهق 

ًمٙمـ اطمهت ل أن يهرومض أٟمهس أن  ،وضمد ؟ل سمٕمتؽ ؾمٞم٤مرة أٟمس ًمق يم٤من أٟمس أؾمتٓمٞمع أن أؿمؽمهي٤م ُمٜمفقمٜمدُم٤م أىمق

ًمهف ومحٞمٜمةهذ هنهل  أشمٚمٗم٧م ُم٤مًمف وشمٕم٤مىمدت ُمٕمف وأٟم٤م هم٤مرّ  ،ومٞمف همرر ،يٌٞمٕمٝم٤م زم أو أن هيٌٝم٤م زم طمٞمٜمةذ همررت اعمِمؽمي

وؾمهٌٌٝم٤م، وقمرومٜم٤م دًمٞمٚمٝمه٤م  ،اعم٠ًمًم٦م ٦مواوح ،ن يٌٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽأومال جيقز ًمٚمٛمرء اًمِمخص ٓ يٛمٚمٙمف  قمـ سمٞمع ُم٤م

يمٞمهػ  ؟ُم٤م ههل أٟمهقاع همهػم اعمٛمٚمهقك :اعم٠ًمًم٦م إومم ،ٛمٛمٚمقك قمدد ُمـ اعم٤ًمئؾ: ُم٤م ًمٞمس سما قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ذم ىمقًمفإذً 

إذا يمه٤من ُمهـ اعم٤ٌمطمه٤مت  :اًمّمقرة إومم :إن همػم اعمٛمٚمقك ًمٖمػمه صقرشم٤من :ٟم٘مقل ؟يٙمقن اعم٤مل همػم ممٚمقك ًمٖمػمه

ؾم٠مسمٞمٕمؽ مخهس  :رضمؾ ىم٤مل ،٤م ٕطمد ىمٌؾ طمٞم٤مزشمف وم٢مٟمف ًمٞمس ذم ُمٚمٙمؽٚمٙمً ًمٞمس ُميٕمٜمل يمؾ ُم٤مل ُم٤ٌمح  ،ىمٌؾ احلٞم٤مزة

ًمٙمـ ىمٌهؾ أن حيٞمهزه  ،٤م ٕطمدٕٟمف ًمٞمس ُمٚمٙمً  ،ؾم٠مسمٞمٕمؽ هذا احلٓم٥م ىمٌؾ أن ي٘مٓمٕمف ٓ جيقز ،ُمٕملم +طمزم طمٓم٥م

 جيهقز؟ سمٕمتؽ مخ٦ًم طمزم طمٓم٥م يمؾ طمزُم٦م سمٕمنم ري٤مٓت ُمـ ٟمقع ؾمٛمر ُمهثاًل  :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،ٓ جيقز ًمف سمٞمٕمف

ووهح اًمٗمهرق أو ُمـ هذا اعمحهؾ، سمٞمع ُمـ هذه اًمِمجرة أٟم٤م ىمٚم٧م ًمؽ:  ،هذا ًمٞمس سمٞمع ُمٕملم ،ق سمٞمع ُمقصهذا 

٤م ٕطمد ٤م ًمٞمس ُمٚمٙمً اعمٕملم ٓ جيقز سمٞمٕمف إذا يم٤من ُم٤ٌمطًم أريد أن شمريمز ُم٤م اًمٗمرق سملم اعمقصق  واعمٕملم،  ،سملم آصمٜملم

 :ىمه٤مل ئا ُمٌه٤مح ًمهق أن اُمهرههذ (2)شسمه٤مًمٗمجع»ُمـ إؿمٞم٤مء اعم٤ٌمطم٤مت ىمٌؾ ومؽمة يم٤من هٜم٤مك ُم٤م يًهٛمك  ز،٤مطمتك حُي 

سمٕمتؽ مخ٦ًم صٜم٤مديؼ ُمـ ههذه  :ًمٙمـ عم٤م أىمقل ًمؽ ،ُمقصق  ،ُمـ اًمٜمقع اًمٗمالين جيقزُمٜمف سمٞمٕمتؽ مخ٦ًم صٜم٤مديؼ 

ٕٟمهف طمتهك حتٞمهزه  ، سمٕمتؽ ُمٜمٝم٤م، ٓ جيهقز،اًمٌ٘مٕم٦م ومٞمٝم٤مأقمر  أن هذه ٤م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ هذه اًمٌ٘مٕم٦م  أرًو قملّم  ،إرض

ا اًمّمهقرة إومم ُمهـ إذً يٛمٜمهع، حٞمٜمةهذ ومـ ؾمٌؼ هق اعمتٛمٚمؽ ٞم٠مظمذ هذا اعم٤ٌمح وُمومىمد ي٠مي ؿمخص ىمٌٚمؽ ُمٕملم، 

٤م ًمٚمٖمػم ومٙمؾ ُم٤مل ممٚمهقك ًمٚمٖمهػم أن يٙمقن ممٚمقيمً  :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،٤م ىمٌؾ طمٞم٤مزشمفصقر همػم اعمٛمٚمقك أن يٙمقن ُم٤ٌمطًم 

 إذا قمرومٜمه٤م اعمًه٠مًم٦م إومم ،ٟمحهق ذًمهؽو٤م ًمف سمقيم٤مًم٦م أو وٓيه٦م إٓ أن يٙمقن ُم٠مذوٟمً ُمـ سمٞمٕمف ٤م ُمٜمف وم٢مٟمف يٙمقن ممٜمققمً 

                                                 

 -(7296(- صحٞمح اجل٤مُمع )1232( صحٞمح- اًمؽمُمذي )1)

 أو يمٚمٛم٦م ٟمحقه٤م-( 2)
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 ،يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ظمال  ذم ضمزئٞمه٦م ؟ هذاُم٤م اعمراد سم٤معمٛمٚمقك :قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل :اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،وهل ىمْمٞم٦م أٟمقاع اعمٛمٚمقك

 ،٤م همهػم ٟمه٤مىمص٤م شم٤مًُمهٓ سمد أن يٙمقن ُمٚمٙمً  ،اًمت٤مم همػم اًمٜم٤مىمصاعمٚمؽ إن اعمراد سم٤معمٛمٚمقك  :ٟم٘مقل ؟ُم٤م اعمراد سم٤معمٛمٚمقك

وأُمه٤م مجٞمهع اًمتٍمهوم٤مت، عم٤مًمٙمف ومٞمف جيقز هق اًمذي عمٚمؽ اًمت٤مم عمٚمؽ اًمٜم٤مىمص سم٠من ااٗمرق سملم اعمٚمؽ اًمت٤مم ووٟمحـ ٟمُ 

إن اعم٤مل اًمذي يٙمهقن قمٜمهد  :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،اعمٚمؽ اًمٜم٤مىمص وم٢مٟمف ممٜمقع ُمـ سمٕمض اًمتٍموم٤مت أو يمٚمٝم٤م

ؾم٠مذح ًمٙمؿ يمٚمٛمه٦م  ،وهذه ُمدة اخلٞم٤مريـ ُمٝمٛم٦م ؾم٠ميمرره٤م دائً   ،اًمِمخص ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ وم٢مٟمف ٓ جيقز ًمف سمٞمٕمف

ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ أي ذم ظمٞم٤مر اعمجٚمس أو ذم ُمدة ظمٞم٤مر اًمنمهط أي  :إذا ىمٚمٜم٤م ،ريـ وًمـ أقمقد إًمٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽاخلٞم٤م

إن اًمٕملم ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ قمغم اعمذه٥م ٓ جيهقز سمٞمٕمٝمه٤م ممهـ  :ٟم٘مقل ،ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ اعمراد ومٞمٝم  هذيـ إذا ىمٚمٜم٤م:

وًمهذًمؽ ضمه٤مء ذم  ،ٗمهرق ٓ جيهقز زم أن أسمٞمٕمٝمه٤متٟمأٟم٤م اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ ؾمٚمٕم٦م وٟمحـ ذم جمٚمهس اًمتٕم٤مىمهد مل  ،اؿمؽماه٤م

ومٗمل ُمهدة اخلٞمه٤مريـ ٓ  ،جمٚمس اًمتٕم٤مىمدُمـ ومال سمد ومٞمف ُمـ اخلروج  (1)شطمتك حيقزه اًمتج٤مر إمم رطم٤مرؿ»احلدي٨م 

أؾمه٘مط ُمهـ ًمهف إذا اعمِمؽمي اًمث٤مين وهٙمهذا إٓ  رتطمت ل أن اًم٤ٌمئع يرضمع ذم ذائف ومٞمٙمقن ىمد همرٓيّمح اًمٌٞمع 

ىمْمٞم٦م ُمـ سم٤مع ُمه٤م وهل اعم٠ًمًم٦م إظمػمة جيقز، طمٞمٜمةذ  ،وىمد أؾم٘مط ظمٞم٤مرهأن شمٌٞمٕمٝم٤م  وأضم٤مز ًمؽطمؼ اخلٞم٤مر ذـمف 

ومٛمِمٝمقر اعمذه٥م أٟمف ٓ يٜمٔمهر  ،٤م ًمٞمس ذم ُمٚمٙمف وم٢من اًمٕم٘مد سم٤مـمؾإن ُمـ سم٤مع ؿمٞمةً  :ٟم٘مقل ؟ًمٞمس ذم ُمٚمٙمف وم  احلٙمؿ

ُمه٤مذا شم٘مهقل ذم  :وم٢من ىمٚمه٧م ،٤م قمغم إذن ُمـ ًمف احلؼ وإٟم  يٙمقن اًمٕم٘مد سم٤مـماًل وٓ يٙمقن ُمقىمقومً اًمٗمْمقزم   ٍمًمٚمت

ّل أقمٓم٤مه اجلٕمد طمٞمٜم  سمـ طمدي٨م قمروة  ديٜم٤مريـ وم٤مؿمؽمى سمديٜم٤مر ؿم٤مة وسم٤مًمديٜم٤مر اًمثه٤مين صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ ًمف اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم  ٌّل ؿم٤مة أظمرى صمؿ سم٤مع اًمِم٤مة اًمث٤مٟمٞم٦م سمديٜم٤مريـ ومرضمع ًمٚمٜمَّ  صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمِم٤مة وديٜم٤مريـ ومدقم٤م ًمف اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ؿم٤مة أظمرى وسم٤مقمٝم٤م ومتٍمه  ذم  ؟٤مومْمقًمٞمً  أًمٞمس :(2)اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وم٘مد اؿمؽمى سم ل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ويمَّ  :ٟم٘مقل ،هذا اعم٤مل  ُمٓمٚم٘مه٤م سمه٤مًمٌٞمع ؾ قمروة شمهقيمٞماًل إن هذا احلدي٨م حمٛمقل قمغم أن اًمٜمٌَّ

ٌهقل إٓ ذم ُمهدة اخلٞمه٤مريـ إن شمٍم  اًمٗمْمقزم همهػم ُم٘م :وًمذًمؽ ٟم٘مقل ٤م،ومْمقًمٞمًّ  ٤منماء وًمٞمس شمٍمومف شمٍمومً ًموا

عمهراد سمه٤معمٛمٚمقك أو قمرومٜمه٤م دًمٞمٚمٝمه٤م اقمرومٜم٤م أن ُمه٤م  ،اًمتٕم٤مىمدٛمجٚمس ظمٞم٤مر اعمجٚمس ُمٚمح٘م٦م سمأو ٕن ُمدة اخلٞم٤مريـ 

                                                 

 (-3499(- صحٞمح ووٕمٞمػ أيب داود )3499طمًـ- أسمق داود )( 1)

 (-3642اًمٌخ٤مري ) صحٞمح( 2)
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اعمٚمقك همػم وقمرومٜم٤م ُم٤م يؽمشم٥م قمغم سمٞمع  ،وقمرومٜم٤م أٟمقاع اعمٛمٚمقك وأٟمف ٟمققم٤مناعمٚمؽ اًمت٤مم، وقمرومٜم٤م أن اعمراد سم٤معمٛمٚمقك 

 -٤م ُمٓمٚم٘مً ٤م قمغم إذن ُمـ ًمف احلؼ وإٟم  يٙمقن سم٤مـماًل ـمؾ وٓ يٙمقن ُمقىمقومً وأن سمٞمع همػم اعمٛمٚمقك سمٞمع سم٤م

ذم وًمهذًمؽ ىمٚمٜمه٤م طمهلم اًمتٕم٤مىمهد أو ٤م ًمٚمٕم٘مهد ذن ؾمه٤مسم٘مً ن يٙمقن اإلأأي ٓ سمد  ،إٓ سم٢مذن ُم٤مًمٙمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

أقمٞمهد ههذه  ،وأُم٤م اإلذن سمٕمد اًمٕم٘مد أي سمٕمد جمٚمس اًمٕم٘مد ومال قمؼمة سمف قمغم اعمِمهٝمقر ُمهـ اعمهذه٥م ،جمٚمس اًمٕم٘مد

ٓ جيقز ًمٚمِمخص أن يٌٞمع ُم٤م ًمٞمس ذم ُمٚمٙمف إٓ سم٢مذن  :اعمّمٜمػ ي٘مقل ،ا شمًٛمك سمٞمع اًمٗمْمقزم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة ضمدً اعم

ظمهذ ههذه اًمًهٞم٤مرة  ،أن يٙمقن إذن اعم٤مًمؽ ؾم٤مسمؼ ىمٌهؾ اًمٌٞمهع :ًمف صمالث طم٤مٓت ؟يمٞمػ يٙمقن إذن ُم٤مًمٙمف ،ُم٤مًمٙمف

٢من ًمف طمهؼ اإلذن ُمثهؾ ذم اًمٕم٘مقسمه٤مت أذن ًمف ذم سمٞمٕمٝم٤م أو سم٢مذن ُمـ ًمف طمؼ اًمٌٞمع يم٤محل٤ميمؿ وموسمٞمٕمٝم٤م ذم  فٚمومٌٕمٝم٤م ويمّ 

٤م قمغم اعم٤مًمهؽ يٙمقن ًمف اإلذن اًمٕم٤مم ومٞمٙمقن ٟم٤مئًٌ وم٢مٟمف قمغم اعمحجقر قمٚمٞمف ذم اًمقص٤مي٦م ٤م يٌٞمع أو احل٤ميمؿ ؿمخًّم يٜمٞم٥م 

ههذا  ،سمد ومٞمف ُمهـ طمٙمهؿ طمه٤ميمؿ يمه  شمٕمٚمٛمهقن ًٗمف ٕٓضمؾ اًمن اعمحجقر قمٚمٞمف إ :ذًمؽ ٟم٘مقل ٟمحـًمذم اإلذن و

اإلذن اًمذي يٙمقن قمٜمد اًمتٕم٤مىمد وًمٞمس اعمهراد سم٤مًمتٕم٤مىمهد  :ٜمقع اًمث٤مين ُمـ اإلذناًم ،ًمٚمٕم٘مد ٤ماإلذن اًمذي يٙمقن ؾم٤مسم٘مً 

ومٙمؾ إذن ي٠مذن سمف ُم٤مًمؽ اًمٕم٘مد سمتٍم  هذا اًمِمهخص اًمٗمْمهقزم  ،اًمتٚمٗمظ سمؾ اعمراد سم٤مًمتٕم٤مىمد جمٚمس اًمٕم٘مدوىم٧م 

رضمهؾ ضمه٤مًمس ذم جمٚمهس ومجه٤مء أطمهد احله٤مًيـ وىمه٤مل  ٤م،وأذن سمف ذم جمٚمس اًمٕم٘مد وم٢من اًمٕم٘مد يٙمقن صهحٞمحً 

زيد أو ؾمٞم٤مرة أٟمس وأٟمس ضم٤مًمس هؾ اًمٌٞمع سمٞمهع ُمه٤م ًمهٞمس ُمٚمٙمهؽ أم ٓ؟ ههق سمٞمهع ُمه٤م ٓ ٕمتؽ ؾمٞم٤مرة سم :مظمرًم

ٕن اإلذن متٚمؽ، وم٢من أذن أٟمس وهؿ ذم جمٚمس اًمتٕم٤مىمد ىمٌؾ أن يتٗمرىمهقا ىمه٤مل: أذٟمه٧م وم٤مًمٕم٘مهد صه٤مر صهحٞمًح٤م، 

ًمف طمهؼ اإلذن  ـْ إذا سم٤مع ؿمخص ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ صمؿ ضم٤مء ُمَ  :اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م ،اعم٘م٤مرن واإلذن اًم٤ًمسمؼ ذم طمٙمؿ واطمد

ًَ سموهق اعم٤مًمؽ وم٠مذن سمٕمد اًمٕم٘مد  ههذه ههل أم ٓ؟ ّمحح اًمٕم٘مد ومٝمؾ إذٟمف هذا يُ  :٦م أذنٜمَ ٞمقم يقُملم صمالصم٦م سمٕمنمة سم

 ،إن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ٓ سمد ُمـ إٟمِمه٤مء قم٘مهد ضمديهد :اعمذه٥م أٟمف ٓ يّمححف سمؾ ٟم٘مقل ،اعم٠ًمًم٦م شمًٛمك سمٌٞمع اًمٗمْمقزم

يمٚمٝم٤م ذم و ن ُم٤مًمٙمٝم٤م وإن يم٤مٟم٧م ذم يد همػمه ٕن ره٤م أصمهر ذم  ويؽمشم٥م قمغم ذًمؽ أن و ن اًمٕملم ذم اعمدة اًم٤ًمسم٘م٦م

ا صح اًمٕم٘مهد إول ًمٙمهـ إذا أذن ُمت٠مظمرً  :اًم٘مقل اًمث٤مين ي٘مقل ،ًمٞمس سم٤مًمًٝمؾ : أصمره٤م٦م اًمْم نٞمىمْموىمْمٞم٦م اًمٜم ء 

ومٝمٛمه٧م اًمت٘مًهٞمؿ  ، إذاًم٦م اهذا اًمت٘مًهٞمؿ اًمثالصمهل٠مرضمق أن شمٗمٝمٛمقا هذه اعمًأ ،اعمذه٥م ي٘مقل ٓ يّمح إٓ ُم٤مًمٙمف

 ضمقاز اًمث٤مين ومٞمف- ل هذا ومٝمٛم٧م ُم٠ًمًم٦م سمٞمع اًمٗمْمقزم ُم٤م اًمٗمرق سملم اعمذه٥م وسملماًمثالصم
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٤م قمهغم أسمٜم٤مئهف وىمهد وم٘مد يٙمهقن إب وًمًٞمه ،إذٟمف ُمـ اًمِم٤مرعٕهن٤م سمٛمٕمٜمك اإلذن اًمقٓي٦م  ،أو وٓي٦م قمٚمٞمف :ىم٤مل

ِ اًمقيص وزم قمغم اًم٘مُ  ،٤م قمغم اعمحجقر قمٚمٞمف ًمًٗمفيٙمقن احل٤ميمؿ وًمٞمً  قمٚمٞمهف  ـُمه ومٙمهؾ ،سمقص٤مي٦م أسمهٞمٝمؿ وهٙمهذا ٍمَّ

 -٤م سمنمط اعمّمٚمح٦موٓي٦م وم٢مٟمف يّمح شمٍمومف ذم ُم٤مًمف ـمٌٕمً 

ٚمهقا ًمهذًمؽ وُمثّ  ،يمؾ ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ٟمٗمع وم٢مٟمهف ٓ جيهقز سمٞمٕمهف ،وٓ سمٞمع ُم٤م ٓ ٟمٗمع ومٞمف يم٤محلنمات :ي٘مقل اًمِمٞمخ

هؿ ي٘مّمدون سم٤محلنمات ًمٞمس يمؾ احلنمات إٟم  احلنمات اًمتل ٓ ٟمٗمع ومٞمٝم٤م ٕن قمٜمدهؿ ذم اًمهزُمـ  ،سم٤محلنمات

ويمذًمؽ اًمهدود اًمهذي  ، ومٞمٝم٤م ٟمٗمعُمثاًل  ومٛمـ احلنمات اًمتل ومٞمٝم٤م ٟمٗمع قمٜمدهؿ دود اًم٘مزّ  ،ومٞمٝم٤م ٟمٗمع إول طمنمات

ٚمّمٞمد ومٜمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقاز سمٞمع ههذه احلنمهات ٕن ًميّمٓم٤مد سمف ىمد ي٤ٌمع اًمدود ًمٞمّمٓم٤مد سمف جيٕمؾ ذم اًمًٜم٤مرة 

قمٚمهؿ اًمتنمهيح حيته٤مضمقن ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ـمهالب  ،ذم زُم٤مٟمٜم٤م هذا أصٌح ًمٙمثػم ُمـ احلنمات ٟمٗمع آظمر ،٤مومٞمٝم٤م ٟمٗمٕمً 

طمٞمٜمةذ جيقز سمٞمهع ههذه  :ومٜم٘مقل ااًمتٕمٚمؿ إذً ومٝمذا ومٞمف ٟمٗمع وهق طمقه٤م ًمٞمًتٗمٞمدوا ُمٜمٝم٤م ًمٌٕمض احلنمات اعمٕمٞمٜم٦م ًمٞمنّم 

وضمد هٜم٤م ذم ؿم٤مرع اًمْم٤ٌمب حمالت ُمتخّمّم٦م ًمٌٞمهع ههذه احلنمهات ًمٓمهالب قمٚمهؿ  ،٤ماحلنمات ٕن ومٞمٝم٤م ٟمٗمٕمً 

هذه احلنمات أصٌح ومٞمٝم٤م ٟمٗمع إذن اًمٕمؼمة ذم وضمهقد صحٞمح ٕن  ٙمؿإن سمٞمٕم :ومٜم٘مقل ،اًمتنميح ذم اًمٓم٥م وهمػمه

ُمهـ  ,ارهّر واًمًهٜمقر ههق  ,ا قرً ٜمَّ ن ُمـ اؿمؽمى ؾِمهأوُمـ أُمثٚم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م قمغم اعمذه٥م  ،اًمٜمٗمع وهمػمه قمغم اًمٕمر 

 -ا ٕضمؾ ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ضم٤مز أُم٤م ٕضمؾ ُمٜمٗمٕم٦م همػم ُم٤ٌمطم٦م ٓ جيقز ٕٟمف ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمفاؿمؽمى هرًّ 

 -أي ٓ جيقز سمٞمع وٓ ذاء ُم٤م ٟمٗمٕمف حمرم ،مٓ ُم٤م ٟمٗمٕمف حمرو :ي٘مقل اًمِمٞمخ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ،يم٤مخلٛمر واعمٞمت٦م :ىم٤مل ودل ذًمؽ ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م ضمه٤مسمر ريض اهلل قمٜمهف ان اًمٜمٌَّ

حمرم ٕهن٤م  ٤مٙمؾ هذه إُمقر ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م ٕن ٟمٗمٕمٝموم ،(1)وؾمّٚمؿ هنك قمـ صمٛمـ اخلٛمر واعمٞمت٦م واخلٜمزير وإصٜم٤مم

 -ًمقصٗمٝم٤محمرُم٦م ٕقمٞم٤مهن٤م ٓ 

قمٜمهدٟم٤م  ،يم٤مًمهذي حتٛمٚمهف أُمتهف أو ؿمهجرشمف :ىم٤مل ،وٓ سمٞمع ُمٕمدوم وهق همػم اعمقضمقد اًمذي مل يه٠مت سمٕمد :ىم٤مل

ُمه٤م ؾمهتحٛمٚمف   ,٦م أن ٓ يقضمد إُمه٤مء ُمَ ٕن إَ  ,ُم٤م ؾمتحٛمٚمف داسمتف  :اعم٠ًمًم٦م إومم ،ُم٠ًمًمت٤من يٙمقن سمٞمٜمٝم  شمِم٤مسمف

ومه   ،مل يقضمهد ،وسمهلم ُمه٤م ؾمهتحٛمٚمف ؟قز سمٞمٕمف أم ٓمحؾ اًمداسم٦م هؾ جي، ومرق سملم ٔنا ايٕمٜمل ًمٞمس ُمقضمقدً اًمداسم٦م 

 ،هذا هق ُمٕمٜمك سمٞمع طمٌهؾ احلٌٚمه٦موهق ُمٕمدوم ومال جيقز  ،ىمد يقضمد وىمد ٓ يقضمد ،ؾمتحٛمٚمف ُمٕمدوم همػم ُمقضمقد

                                                 

 (-2236صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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إُم٤م قمهغم إضمهؾ اعمجٝمهقل أو حمٛمهقل قمهغم سمٞمهع  :حمٛمقل قمغم أُمريـ (1)وم٢من طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ سمٞمع طمٌؾ احلٌٚم٦م

ال جيقز سمٞمع احلٛمؾ اًمذي مل يٙمهـ ومُم٤م ؾمتحٛمٚمف ومٝمق اجلٞمؾ اًمث٤مين  ،اًمث٤مين مل ي٠مت سمٕمدومحٌؾ احلٌٚم٦م اجلٞمؾ  ،اعمٕمدوم

إًذا ُمه٤م ؾمهتحٛمٚمف داسمتهف أو أُمتهف ٓ  ،ُمقضمقًدا أن ٕن احلٛمؾ اعمقضمقد أن ًمف صقر صمالصم٦م ؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمهؾ

وأُم٤م إن يمه٤من  ،ومٞمٝم٤مإذا يم٤مٟم٧م اًمِمجرة مل حتٛمؾ سمٕمد ومال جيقز سمٞمع احلٛمؾ  ،جيقز سمٞمٕمف ويمذًمؽ ُم٤م ؾمتحٛمٚمف ؿمجرشمف

فم٤مهًرا ومًٞمتٙمٚمؿ قمٜمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سمٞمع اًمث ر وإصقل، إًذا قمرومٜم٤م أن أن اعمٕمدوم ٓ جيقز سمٞمٕمف واًمٕمٚم٦م ومٞمف أٟمف سمٞمهع 

 -ـمٞم٥م ،ٕٟمف همرر ٓ ٟمٗمع ومٞمف ،همرر

٤محلٛمؾ، احلٛمؾ جمٝمهقل يمؾ ًمذًمؽ وُمثّ  ،أي وٓ جيقز سمٞمع اعمجٝمقل اًمذي ٓ يٕمر  وصٗمف ،وٓ جمٝمقل :ىم٤مل

ؾمتحٛمؾ ومٝمق ُمٕمدوم وًمذًمؽ وم٢من اعمجٝمقل يت٤ًمهؾ ذم سمٕمض صقره سمخال  اعمٕمدوم وم٢مٟمهف ٓ يتًه٤مهؾ وأُم٤م ُم٤م 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ سمٞمع اعمْم٤مُملم واعم ُمـ صقره، ذم أّي  وهل احلٛمؾ ومال جيهقز سمٞمٕمٝمه٤م  (2)ىمٞمحالاًمٜمٌَّ

ًٓ اٟمٔمر ُمٕمل سمٞمع احلٛمؾ ًمف صمالث صقرُمٓمٚمً٘م٤م،  ا وىمهد ٕٟمهف جمٝمهقل ىمهد يٙمهقن ذيمهرً  ؟م سمٞمع احلٛمؾرر عم٤مذا طُم ، أو

طمتك اًمٚمقن ىمهد  ،اًمٜمقع اًمرديء ىمد يٙمقن ُمـ اًمٜمقع اجلٞمد وىمد يٙمقن ُمـ ،يٙمقن أٟمثك وخيتٚمػ اًمذيمر قمـ إٟمثك

 وىمهد يٙمهقن أٟمهف ىمهد يٙمهقن ؾمه٘مٞمً   ،فمٜمٝم٤م ذم اخلٞمهؾ وهمػمهه٤م يه١مصمر اًمٚمهقنأًمقهن٤م ُم٤م هق ي١مصمر ذم سمٕمض اًمٌٝم٤مئؿ 

ٟمٔمر ُمٕمهل سمٞمهع احلٛمهؾ ًمهف ا ،طمرم ومٞمٙمقن ٕضمؾ اًمٖمرروم٢مٟمف ٕوص٤م  ٙمقٟمف جمٝمقل اًما هذه إُمقر إذً  ٤م،صحٞمحً 

اًمتهل شمٙمهقن طمه٤مُماًل سمهف سمٞمٕمف قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمٗمراد ُمـ همػم أصٚمف اًمذي هق اًمداسمه٦م  :اًمّمقرة إومم ،صمالث صقر

 :ؿمخص قمٜمده ؿم٤مة وهذه اًمِم٤مة طم٤مُمؾ ومٞم٠مي رضمؾ ومٞم٘مهقليٕمٜمل  ،همػم أصٚمفوٓ ؿمؽ، سمٞمٕمف إٟمف ٓ جيقز  :ومٜم٘مقل

إن ىمه٤مل ٓ جيقز،  ؟جيقزأم ٓ جيقز  ،ظمذاؿمؽمي٧م  :ي٘مقلاًمذي يٓمٚمع زم آظمذه،  ،حلٛمؾ سمٛمة٦م ري٤ملاؿمؽمي٧م هذا ا

ا أو ؟ ٓ جيهقز ٕٟمهف جمٝمهقل ٓ شمهدري ذيمهرً أم ٓ جيقزجيقز طمٞم٤ًّم إن وًمد  :إذا وًمد ومٝمق ًمؽ ،اؿمؽميتف إن وًمد :ًمف

، أن اًميهاب ٓ جيهقزق اًمهذي ههذم ُمٕمٜمهك احلٛمهؾ اعمالىمهٞمح  ،هق جمٝمقل ومال جيقز :ٟم٘مقل ،ُم٤م وصٗمفوٟمثك أ

اًمّمهقرة  ،ن يٌه٤مع قمهغم ؾمهٌٞمؾ آٟمٗمهراد ومهال جيهقزأاًمّمقرة إومم إًذا  ،اًمياب ظم٤مص٦م ذم اخلٞمؾي٤ٌمع  أصٌح

 ،ههذه اخلٞمهؾ احل٤مُمهؾ ،سمٕمتؽ ههذه اًمداسمه٦م :ي٘مقل ،أن ي٤ٌمع قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌع ُمع أصٚمف ُمـ همػم ٟمص قمٚمٞمف :اًمث٤مٟمٞم٦م

                                                 

 (-2143صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 (-6937(- صحٞمح اجل٤مُمع )239.11صحٞمح- اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم )( 2)
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وٟمحـ ٟمٕمٚمهؿ أن  ،هذا جيقز :ٜم٘مقلومسم٤مب اًمتٌع ضم٤مء ُمٕمٝم٤م احلٛمؾ  ٛمـومسمٕمتؽ هذه اًمِم٤مة احل٤مُمؾ ومٞمٌٞمٕمف اًمِم٤مة وم٘مط 

هُم٤م ٤م وصمٛمٜمً  ٤م ىمٓمٕم٤م ؾمتٙمقن أهمغمصمٛمٜمً   وم٢مهن٤م شمٙمقن أهمغماًمٌٝمٞمٛم٦م إذا يم٤مٟم٧م طم٤مُماًل  ًُّ ُمهـ  ؟٦م أهنه٤م أهمهغمٜمَّ اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ همّٚمه ، أًمٞمس دي٦م اًمٕمٛمد مخس وقمنمون ذم سمٓمقهن٤م محٚمٝم٤م؟اًمدي٦م ًم٘مٞمٛمه٦م ظ وزاد ذم ااًمٜمٌَّ

أن يٌٞمٕمٝمه٤م ُمهع  :اًمّمهقرة اًمث٤مًمثه٦م ،ال ؿمؽ هذه اًمّمهقرة اًمث٤مٟمٞمه٦مومسمٙمقهن٤م طم٤مُمؾ ومدل قمغم احلٛمؾ يزيد ذم اًمثٛمـ 

اًمّمهقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م ٓ  ،سمٕمتؽ هذه اًمِم٤مة ومحٚمٝم٤م ومٞمٜمص قمهغم احلٛمهؾ ذم اًمٕم٘مهد :أصٚمٝم٤م ويٜمص قمغم احلٛمؾ ومٞم٘مقل

سمٕمتؽ هذه اًمِمه٤مة  :ي٘مقلأن ة اًمث٤مًمث٦م اًمّمقر ،٤مدظمؾ احلٛمؾ شمٌٕمً ي٘مقل: سمٕمتؽ اًمِم٤مة ويًٙم٧م ومٞميٜمص قمغم احلٛمؾ 

٤م قمٜمهد اًمهٜمص ٕن ومٛمِمٝمقر اعمذه٥م قمٜمد اعمت٠مظمريـ أٟمهف ٓ جيهقز وىمقوًمه ،يٜمص قمغم احلٛمؾ ،ومحٚمٝم٤م أو ُمع محٚمٝم٤م

وًمهذًمؽ وًمذًمؽ يٕم٘مهدون سم٤مسًمه٤م يًهٛمك ُمٌهدأ شمٗمريهؼ اًمّمهٗم٘م٦م  اًمّمٗم٘م٦موم٘مٝم٤مء اعمذه٥م يتقؾمٕمقن ذم ُمٌدأ شمٗمريؼ 

ُمٕمٜم٤مه٤م أن ُمةه٦م ٕضمهؾ اًمِمه٤مة وقمنمه ٕضمهؾ  :سمٕمتؽ اًمِم٤مة ومحٚمٝم٤م :٘مقلومحٞمٜم  شميٕم٘مدون سم٤مسًم٤م : شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م، 

وًمهذًمؽ إذا أردت أن شمٌٞمهع ؿمه٤مة  ،ال جيهقزومت احلٛمؾ سم٤مًمثٛمـ ومردومٙم٠مٟمؽ أ ،احلٛمؾ ٕٟمؽ ٟمّمّم٧م قمغم احلٛمؾ

، ًمٙمـ شمريهد اًمهثٛمـ ًمهؽ ٤م هذه ُم٠ًمًم٦م أظمرىيمقهن٤م ؾمق  شمٚمد ىمريًٌ  ،سمٕمؽ محٚمٝم٤مأسمٕمتؽ اًمِم٤مة ومل  :ت٘مقلوم طم٤مُماًل 

 -ا أرضمق أن شمٜمتٌٝمقا ر٤مهذه دىمٞم٘م٦م ضمدً  ؟ووح٧م اًمّمقر اًمثالث ،شمٜمص قمغم احلٛمؾ ذم اًمٕم٘مدٓ احلؼ ًمٙمـ 

سمٕمتؽ ؾمهٞم٤مري  ،ُمٕملم هم٤مئ٥م ؟هق ُمٕملم أم هق ُمقصق أاًمٖم٤مئ٥م  قصػ،واًمٖم٤مئ٥م اًمذي مل ي :ي٘مقل اًمِمٞمخ

أو ٕملم يٕمر  إُم٤م سم٤مإلؿمه٤مرة ًمٙمـ اعمُمقضمقد ًمٞم٧ًم ؟ ٦مهم٤مئٌأم طم٤مً اخلٛمٞمس  اخلٛمٞمس هٜم٤مك، اخلٛمٞمس،اًمتل ذم 

سمٕمتهؽ ؾمهٞم٤مري وؾمهٙم٧م مل ي٘مهؾ  ،هذا اًمٖم٤مئ٥م إذا مل يقصػ ،يّمٗمٝم٤م ،سم٤مًمٜمٔمر أو سم٤مًمقصػ إذا يم٤من همػم طم٤مً

 ًٓ أي رء  ، ومهال جيهقز سمٞمٕمهفًمقهن٤م مل ي٘مؾ ٟمققمٝم٤م مل ي٘مؾ أوص٤مومٝم٤م وم٢من اًمقصػ ومٞمٝم٤م ٟم٘مص ومحٞمٜمةذ يٙمهقن جمٝمهق

 ًً ا ومه٤معمٕملم إذً  ،ا ذم صمٛمٜمهف١مصمرً زه قمـ همػمه ويٙمهقن ُمها ذم جمٚمس اًمتٕم٤مىمد ٓ سمد أن يقصػ سمقصػ يٛمٞمّ ًمٞمس طم٤م

اًمٖم٤مئ٥م اعمراد سمف اعمٕملم اًمٖم٤مئ٥م قمـ جمٚمس اًمٕم٘مد وم٢مٟمف ٓ يّمح سمٞمٕمف إٓ أن  ، إًذا ىمقًمٜم٤م:اًمٖم٤مئ٥م قمـ جمٚمس اًمتٕم٤مىمد

 -ا ًمف قمـ همػمه٤م ممٞمزً يٙمقن وصٗمً 

ًمنمهط ، ُمثٚم  ذيمرٟمه٤م ذم ااًم٤ًمسمؼ يٕمتؼم يم٤معم٘م٤مرن وهل ىمْمٞم٦م أن هذه اعم٠ًمًم٦م اؾمتثٜمٞم٧م ،ومل شمت٘مدم رؤيتف :ىم٤مل

٤م ىمٌؾ اًمتٕم٤مىمد سمٞمقم أو سمٞمقُملم أو صمالصم٦م صمؿ شمٕم٤مىمهد قمٚمٞمهف ومٛمـ رأى رء ُمٕمٞمٜمً  ،يم٤معم٘م٤مرن ويمذًمؽ اًمرؤي٦ماًم٤ًمسمؼ أٟمف 

 ًً ٕن اًمرؤي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شمٙمهقن يم٤معم٘م٤مرٟمه٦م إٓ ذم طم٤مًمه٦م واطمهدة إذا يّمح،  :اًمتٕم٤مىمد ٟم٘مقلذم جمٚمس ا ومل يٙمـ طم٤م
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ٜم٦َم جيري شمتٖمػم  ٦م اًمًٞم٤مرةٜمَ يم٤مٟم٧م اعمدة ـمقيٚم٦م وشمٖمػم ومٞمٝم٤م وصٗمف ىمٌؾ ؾَم  ًَ يه٠مي ومٞمٝمه٤م قمٓمهؾ  دثومٞمٝم٤م طمقاظمالل اًم

ي٘مقل: إٟمف ٓ طمهقادث ٓ سمد أن شمٙمقن رؤي٦م ضمديدة أو وصػ يم٠من  ،صمر ر٤مأاًم٤ًمسم٘م٦م ٓ  ٦م٤مًمرؤيوما وأؿمٞم٤مء يمثرة ضمدً 

 ومٞمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ-

اًمٖمهرر واًمٜمٝمل قمـ سمٞمع اعمٕمجقز قمهـ شمًهٚمٞمٛمف ههق  ،ُمٕمجقز قمـ شمًٚمٞمٛمفوُمـ اًمٌٞمقع اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤م ىم٤مل: وٓ 

وٓ  :اعمّمٜمػذم ىمقل قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمًم٦م  ،مدو٤م سم٤معمٕمومٞمٙمقن ؿمٌٞمٝمً  ،فٚمٞمٛمٟمف رسم  يًتٓمٞمع شمًٚمٞمٛمف ورسم  ٓ يًتٓمٞمع شمًٕ

وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ طمه٤مل اًمٕم٘مهد وسمٜمه٤مء قمهغم  ،أن اعمراد سم٤مًمتًٚمٞمؿ أي طم٤مل اًمٕم٘مد :ُمٕمجقز قمـ شمًٚمٞمٛمف

 ،إن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ :قمغم ذًمؽ سمٕمد ذًمؽ ومٜم٘مقل ا قمـ اًمتًٚمٞمؿ ذم وىم٧م اًمٕم٘مد صمؿ ىمدريم٤من قم٤مضمزً ئ ذًمؽ ومٚمق أن اُمر

ومٞمٙمهقن اًمٕم٘مهد  ،٤مٟمتٝمكومهجيقز ًمف إذا ريض اعمِمؽمي ومٞم٘مقل ىمد روهٞم٧م  ،٤موُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م سم٤مـمؾ أي ٓ يٙمقن ٓزُمً 

ٕن اًمِمهخص ًمهق سم٤مقمهف  ، وإٟم  ظمص اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ ذم طم٤مل اًمٕم٘مد ًمٙمل ٓ يٙمقن ٓ ُمٜمتٝملسم٤مـماًل 

قمغم راطمتهؽ، همهػم ُمٜمتٝمهل، ا أؾمٚمٛمؽ  همدً اٟمتٔمر ىمٚمٞماًل  ًمق ىم٤مل: ؾمٚمٛمٜمل أن ي٘مقل:، ٤م همػم ىم٤مدر قمغم شمًٚمٞمٛمفؿمٞمةً 

 -وم٤مًمٕمؼمة سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمتٕم٤مىمد ،ا وٟمجٕمؾ هذا إُمد قمٜمد اًمتٕم٤مىمدٓ سمد أن ٟمجٕمؾ أُمدً ًمذًمؽ 

قز سمٞمٕمهف ٓ جيه، واعمذه٥م أٟمف ٤من أسمؼ ٓ جيقز سمٞمٕمف ُمٓمٚم٘مً إ :وًمذًمؽ ٟم٘مقل ،ٔسمؼسم٤مؾ ًمذًمؽ ُمثّ  ،يم٤مٔسمؼ :ىم٤مل

ن أن اعمِمهؽمي يًهتٓمٞمع أًمق  ،ٚمٛمِمؽميوًمٞمس ًمٚم٤ٌمئع ًمٚم٘م٤مدر قمغم حتّمٞمٚمف وم٢من اًمٕمؼمة سم٤مًم٘مدرة قمغم اًمتًٚمٞمؿ ًمطمتك 

اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م وًمٞمس اعمِمؽمي، اًم٤ٌمئع ُمـ ن اًمٕمؼمة سم٤مًمتًٚمٞمؿ سمٞمٕمف قمغم اعمِمؽمي ٕ قزٓ جي :جيد أسمؼ ٟم٘مقل

ّل صأيب ؾمٕمٞمد رواه اإلُم٤مم أمحد ُمـ طمدي٨م   -(1)غّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ ذاء اًمٕمٌد وهق آسمؼأن اًمٜمٌَّ

 -وهمػمه دسمؼ اًمٕمٌٞمد واًمِم٤مرد احلٞمقاٟم٤مت يم٤مجلٛمؾ اًمٜم٤مأ ؟ُم٤م اًمٗمرق سملم أسمؼ واًمِم٤مرد ،واًمِم٤مرد :ىم٤مل

وم٢من اًمٓمػم ذم ارقاء ٓ جيقز سمٞمٕمف وًمق يم٤من هذا اًمٓمػم مم٤م ي٠مًمػ اًمرضمهقع ُمثهؾ احله م  ،واًمٓمػم ذم ارقاء :ىم٤مل

 -رضمع وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمفاًمذي يذه٥م وي

ّل  ،وٓ اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء :ىم٤مل أيًْم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمف وىمد روي ومٞمف طمدي٨م قمـ اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌَّ

إن ههذا  :ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ومٞم  ٟم٘مؾ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمٜمف ،(2)صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ سمٞمع اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء

                                                 

 (-1293(- اإلرواء )2196وٕمٞمػ- اسمـ ُم٤مضمف )( 1)

 (-6231(- وٕمٞمػ اجل٤مُمع )3676وٕمٞمػ- أمحد )( 2)
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وًمٙمهـ ىمهد  ،صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٌّل ق  قمغم اسمـ ُمًٕمقد وٓ يّمح رومٕمف ًمٚمٜمَّ اًمّمحٞمح ومٞمف أٟمف ُمقىمإٟم  احلدي٨م 

أُمه٤م قر حّمـمًٌٕم٤م واعمراد ذم اعم٤مء همػم اعم ،(1)ٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل اإلمج٤مع قمغم أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اًمًٛمؽ ذم اعم٤مء

ورد ومٞمهف إٟمه  ههق ذم  واحلهدي٨م اًمهذي ء٘مقل اًمٗم٘مٝمه٤موم ،يم٤من اعم٤مء يم٢مٟم٤مء صٖمػم وم٢مٟمف يٙمقن ُم٘مدور قمغم شمًٚمٞمٛمفًمق 

 -قرّماعمٙم٤من همػم اعمح

وُمهـ  ،أي وٓ جيقز سمٞمع اعمٖمّمقب ٕٟمف سمٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ هذا ُمـ ضمٝمه٦م ،ي٘مقل اعمّمٜمػ: وٓ سمٞمع اعمٖمّمقب

قمٜمهده  ئيٕمٜمل ًمهق أن اُمهر ،إٓ ًمٖم٤مصٌف وم٢مٟمف جيقز سمٞمٕمف :ضمٝم٦م أظمرى ٕٟمف سم٤مع ؿمٞمًة٤م ُمًتحً٘م٤م ًمٖمػمه ومٗمٞمف همرر، ىم٤مل

ٞمجقز ًمٚم ًمهؽ أن يٌٞمهع ههذه اًمٕمهلم اعمٖمّمهقسم٦م عمهـ همّمهٌٝم٤م ُمٜمهف ٕٟمهف يًهتٓمٞمع قملم وهمّمٌٝم٤م ُمٜمف رضمؾ فم٤ممل وم

همػم  ،ًمٙمـ ٓ جيقز رذا اعم٤مًمؽ أن يٌٞمع اًمٕملم اعمٖمّمقسم٦م ًمٖمػمه ٕٟمف همػم ىم٤مدر قمغم شمًٚمٞمٛمٝم٤م اؾمتالُمٝم٤م ٕهن٤م ذم يده،

 ه-ًٚمٛمٝم٤م ًمٖمػميًتٓمٞمع أن يٛمـ سم٤مب أومم ٓ ومٓ يًتٓمٞمع أن ي٠مظمذه٤م ًمٜمٗمًف  ،ىم٤مدر

ـمًٌٕم٤م هذه ُمًتثٜم٤مة سمخال  أسمؼ ٕن اًم٘مهدرة قمهغم اًمتًهٚمٞمؿ  ،صٌف أو ُمـ ي٘مدر قمغم أظمذه٤م ُمٜمفإٓ ًمٖم٤م :ىم٤مل

 ذًمؽ- هٜم٤م ختتٚمػ قمـ

قمٜمده قمٌٞمد ٕهنؿ خيتٚمٗمقن ومال جيهقز سمٞمٕمهف ـمًٌٕمه٤م  ، رضمؾىم٤مل: وٓ سمٞمع همػم ُمٕملٍم ٕٟمف جمٝمقل يمٕمٌد ُمـ قمٌٞمد

 :سمٕمتؽ ؿمٞمًة٤م ُمهـ يمهؾ يمه٠من ي٘مهقل :ًمِمخصٟمٔمر ُمٕمل قمٜمدُم٤م ي٘مقل ااىمٌؾ أن أشمٙمٚمؿ قمـ هذا إُمر  ،إٓ سمتحديد

إذا يم٤مٟمه٧م ههذه إؿمهٞم٤مء ُمهـ اعمثٚمٞمه٤مت وم٢مٟمهف  :سمٕمتؽ ؾمٞم٤مرة ُمـ ؾمٞم٤مراي أو سمٕمتؽ يمت٤مسًم٤م ُمـ يمتٌل وهٙمذا، ٟم٘مقل

اًمهرز ُمٕمهرو   ،اعمثٚمٞم٤مت ُمثؾ ُم٤مذا؟ سمٕمتؽ ص٤مقًم٤م ُمـ ههذا اًمهرز ،يّمح وإن يم٤من ُمـ همػم اعمثٚمٞم٤مت وم٢مٟمف ٓ يّمح

 ُمـ اعمثٚمٞم٤مت وًمٙمـ همػم اعمثٚمٞم٤مت ٓ جيهقز ،جيقزاًمذي قمٜمده وم٢مٟمف ُمـ اعمثٚمٞم٤مت وم٢مٟمف 
ٍ
سمٕمتهؽ ؾمهٞم٤مرة ُمهـ  ،سمٞمع ضمزء

إمم ُمًه٠مًم٦م وههل أن ٟمرضمهع قمٜمدك مخس ؾمٞم٤مرات أي ؾمٞم٤مرة؟ ٓ أدري ومٝمق همػم ُمهثكم، وهٜمه٤م ٟمحته٤مج  ،ؾمٞم٤مراي

 ،واعمقزوٟمه٤مت دون ُمه٤م قمهداهسمه٤معمٙمٞمالت وم٘مط أن اعمثٚمٞم٤مت وم٘مط ظم٤مص ىمْمٞم٦م ُم٤م هق اعمثكم وهمػم اعمثكم؟ اعمذه٥م 

سمٕمض اعمته٠مظمريـ  ه٤مواًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واظمت٤مر ،٤معمٕمدود واعمّمٜمقع ًمٞمس ُمثكموم اعمثٞمؾ واعمقزون وم٢مٟمف ًمٞمس ُمثٚمًٞم٤م همػم

وُمٜمٝمؿ اًمِمقيٙمل ذم اًمتقوٞمح وهق اظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وهق اًمذي ٓ يًع اًمٜم٤مس إٓ هذا أن اعمّمٜمققم٤مت 

اعمّمٜمع صٜمع ُمٜمٝم٤م ُمة٦م أًمهػ ٓ ختتٚمهػ سمٛم٘مهدار هذه اًم٘مٜمٞمٜم٦م  ،اعمّمٜمققم٤مت اًمتل شمٙمقن ُمثٚمٞم٦م ،دمري ومٞمٝم٤م اعمثٚمٞم٤مت
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وًمذًمؽ اًمذي يًت٘مٞمؿ أُمر اًمٜم٤مس ومٞمف  ،اعمقزوٟم٤متووم٤معمثٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ٓ ؿمؽ أهن٤م أفمٝمر ُمـ اعمثٚمٞم٦م ذم اعمٙمٞمالت  ،ؿمٕمرة

إن اعمثكم يمؾ ُم٤م أُمٙمـ أن يٙمقن ُمثٚمًٞم٤م مت٤مًُم٤م ؾمقاء يمه٤من ُمٙمهٞماًل أو ُمقزوًٟمه٤م أو  :أن ٟمتقؾمع ذم سم٤مب اعمثٚمٞم٤مت ومٜم٘مقل

اًم٘مهداُمك ضمهًدا يم٤مٟمه٧م  ءٟمٕمهؿ اًمٗم٘مٝمه٤م ،ُمّمٜمققًم٤م أو همهػم ُمّمهٜمقع ،ؾمقاء يم٤من ُمٓمٕمقًُم٤م أو همػم ُمٓمٕمقم ،ُمٕمدوًدا

ُمهـ أُم٤م أن وم٤معمثٚمٞم٦م واوح٦م ضمًدا وهذا اًمذي قمٚمٞمف اعمح٘م٘مقن  ،صٜم٤مقمتٝمؿ يدوي٦م ومال يقضمد إٟم٤مءان ُمت صمالن أسمًدا

إن  :ىمه٤ملواٟمتٍمه ره٤م ومحد أذم ُمذه٥م ن اًمِمقيٙمل ذم اًمتقوٞمح وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أوىمٚم٧م ًمٙمؿ  ،أهؾ اًمٕمٚمؿ

ويمتٌهف ُمٕمروومه٦م أهنه٤م ُمثٚمٞمه٦م  لسمٕمتؽ مخ٦ًم ُمـ يمتٌ ًمق ضم٤مء رضمؾ وم٘م٤مل:وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ  ،هذا اًمذي قمٚمٞمف اعمذه٥م

وأُمه٤م همهػم  ،وإن يم٤مٟمه٧م ُمٕمٞمٜمه٦مُمـ اًمٓمٌٕمه٦م اًمٗمالٟمٞمه٦م ومٜم٘مهقل: جيهقز اًمٗمالين يمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕمٛمدة اًمٙمت٤مب يمٚمٝم٤م ُمـ 

وٓ سمٞمع همػم ُمٕملم يمٕمٌد ُمـ قمٌٞمد أو ؿم٤مة ُمـ ىمٓمٞمهع إٓ  :وًمذًمؽ ىم٤مل ،ا ٓ سمد ُمـ اًمتٕمٞملماعمثٚمٞم٤مت وم٢مٟمف ٓ جيقز إذً 

قمٜمهدك  :ىمٚمٜمه٤م ؟ُمثؾ ُم٤مذا، اعمثكم ُمـ صؼمة ٗمٞمزيم٘م ،ثٞمؾ اًمذي شمت٤ًموى أضمزاؤهاعمهذا يًٛمك  ،ومٞم  شمت٤ًموى أضمزاءه

ٓ أن جيقز سمٞمع ضمهزء ُمٜمهف ُمهـ همهػم متٞمٞمهز إأٟمف ٓ ا قمرومٜم٤م اعمٕملم إذً  ،يمٞمس سمٕمتؽ يمٞمٚمق أو يمٞمٚمقيـ ُمـ هذا اًمٙمٞمس

وههل اًمتهل قمٚمٞمٝمه٤م واًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م  ،واعمقزوٟمه٤متههل اعمٙمهٞمالت اعمذه٥م أن اعمثٚمٞم٤مت و ٤مت،يٙمقن ُمـ اعمثٚمٞم

تًه٤موى اضمهزاؤه شم٤م ومٞمهف أو ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمتقؾمٕمً  ،اًمتقؾمع ومٞمفمجٞمًٕم٤م وهل اًمتل ٓ يًع اًمٜم٤مس إٓ هل: اعمت٠مظمرون 

 ،ومٞم  شمت٤ًموى أضمزاؤه :٢من قم٤ٌمرة اعمّمٜمػ ىم٤ملوم ،فم٤مهر ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمّمٜمػهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  هوهذ ،ٙمذًمؽوم

اعمذه٥م ظمال  اعمِمهٝمقر وههق اًمهذي ذم اًمذي اظمت٤مر اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هق ا وم٤معمقومؼ إذً اعمثٚمٞم٤مت، و٤مسمط ذم ومتقؾمع 

 -قمٚمٞمف اعمح٘م٘ملم أن اعمثٚمٞم٤مت أوؾمع ذم هذا اًم٤ٌمب ذم اًمٌٞمع وذم همػمه

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ يًْم٤م أسمدأ يتٙمٚمؿ قمـ سمٕمض قم٘مقد اًمٌٞمقع  ،ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل اًمتل هنهك اًمٜمٌَّ

وهنهك رؾمهقل اهلل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ قمهـ  :ومٝمه٤م وم٘مه٤ملسمٜمّمهٝم٤م وقمرّ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ هنك قمٜمٝم٤م ويمٚمٝم٤م 

 -ُمـ طمدي٨م أٟمس وهمػمه (1)واحلدي٨م ذم اًمٜمٝمل قمـ اعمالُم٦ًم صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ،اعمالُم٦ًم

وههذا  ٧م،أٟمه فُ ًتَ يّمح عموًُتُف أٟم٤م يّمح أن شمْمٌٓمٝم٤م عم ،سمٙمذاصمقب عمًتف ومٝمق ًمؽ  أّي  :وهل أن ي٘مقل :ىم٤مل

وهذا اًمتٗمًػم اًمذي ذيمهره اعمّمهٜمػ  ،ُم٤م هق اًمثقب اًمذي ىمد يٚمٛمس  ٕٟمف ٓ يٕمر ،ل قمٜمف ٕضمؾ اًمٖمرراًمٌٞمع هُن 
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ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ وأن  ،إذًا قمرومٜمه٤م أن اعمالُمًه٦م ،ضم٤مء ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهق ُمدرج وًمٞمس ُمرومققم٤ًم ًمٚمٜمٌَّ

 -ٞمٝم٤م إٟم  هق ٕضمؾ اًمٖمرراًمٜمٝمل وم

ف أو صمهقب ٟمٌذشَمه أّي  :وههق أن ي٘مهقل :ىم٤مل ،هق صم٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم احلدي٨مويمذًمؽ  ،وقمـ اعمٜم٤مسمذة :ىم٤مل

يٕمٜمل قمٜمده قمنمة صمٞم٤مب ٟم٘مّمهد سمه٤مًمثقب ًمهٞمس  ،سمٙمذا ف وم٢مًمٞمؽ ومٝمق قمكمّ ىم٤مل: ٟمٌذشمُ  وإن ف وم٢مزمَّ ىم٤مل: ٟمٌذشمَ  إن ،فٟمٌذشمُ 

ؽ أو شمٜمٌذه زم وم٘مد خيت٤مر اًمٖم٤مزم وىمهد ًمصمقب أٟمٌذه  ٤مظمؽم أّي ومي٤مل سمخٛمس ر :هذا اًمذي ٟمٚمٌس وإٟم  اًم٘م ش ومٞم٘مقل

هّل صهغم اهلل  ،خيت٤مر اًمٜمٗمٞمس وطمٞمٜمةٍذ ٓ جيقز ٕٟمف همرر وسمٞمقع اًمٖمرر حمرُم٦م وىمد صمٌه٧م ذم صهحٞمح ُمًهٚمؿ أن اًمٜمٌَّ

 -قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ سمٞمع اًمٖمرر

 سمؾ ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمهـ وأيْم٤ًم سمٞمع احلّم٤مة ُمـ سمٞمقع اًمٖمرر ودًمٞمٚمف ذم اًمّمحٞمحلم ،وقمـ سمٞمع احلَم :ىم٤مل

ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  وههذا اًمٌه٤مب قمٓمهػ  (1)شهنك قمـ سمٞمع احلّم٤مة وسمٞمهع اًمٖمهرر»طمدي٨م أيب هريرة أن اًمٜمٌَّ

 -اخل٤مص قمغم اًمٕم٤مم

أورد صهقر وًمهف سمٞمهع احلّمه٤مة  ،ارم هذه احلّم٤مة وم٠مي صمقب وىمٕم٧م قمٚمٞمف ومٝمق ًمؽ يمذا :ىم٤مل: وهق أن ي٘مقل

ارم هذه احلّم٤مة أٟم٧م وم٠مي رء ي٘مع قمٚمٞمهف ُمهـ اًمٌْمه٤مئع ههذه  :ي٘مقلاعمّمٜمػ ر٤م صقرشملم، اًمّمقرة إومم أن 

ىمهد  ،ُمثؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أن سمٌٕمض إًمٕم٤مب واعمحالت شمدظمؾ ري٤مًملم صمؿ ي٠مي ويٚمت٘مط ًمهؽ أي رء ،وم٢مٟمف ًمؽ سمٙمذا

ٓ ٟمتٕم٤مُمهؾ اه٤م  ،يٚمت٘مط ًمؽ ؾم٤مقم٦م سمٛمة٦م وىمد يٚمت٘مط ًمؽ ؿمٞمة٤ًم سمٗمٚمس أو سم٘مرش، اًم٘مرش يمؿ هٚمٚم٦م؟ مخس هٚمهالت

ـمٞم٥م ىمد يٙمقن سم٘مرش وىمد يٙمقن سمٛمةه٦م ريه٤مل ومٗمٞمٝمه٤م  ،أي٤مم آسمتدائل أن اًم٘مرش مخس هٚمالت ًمٙمـ ٟمٕمرومٝم٤م ُمـ

 -ا ومٝمق ؿمٌٞمف سمٌٞمع احلَمهمرر واوح ضمدً 

سمٕمتهؽ  :ٝم٤م سمٙمذا، ي٠مي ؿمهخص ومٞم٘مهقلسمٕمتؽ ُم٤م شمٌٚمغ هذه احلّم٤مة ُمـ هذه إرض إذا رُمٞمتَ  :ىم٤مل: أو ي٘مقل

ههذا ٓ جيهقز ٕن  :ٟم٘مقل ،ذا احلد ُمٚمٙمؽهذه إرض سمٕمنمة آٓ  ارم طمّم٤مك ومحٞم٨م وىمٕم٧م احلّم٤مة وم٢ممم ه

 -هٜم٤م اعم٘مدار جمٝمقل وضمٝمؾ اعم٘مدار يمجٝمؾ اًمٕملم ـمٞم٥م

ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ذم اًمّمهحٞمح ُمهـ طمهدي٨م اسمهـ  ىم٤مل: وقمـ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظمٞمف، صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌَّ

ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ سمٞمع اًمرضمؾ قمغم سمٞمع أظم ٞمف وقمهـ ذائهف قمهغم قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم أن اًمٜمٌَّ
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سمٞمٕمف قمهغم سمٞمٕمهف  ،طمٙمؿ ذائف قمغم ذائف وذم ُمٕمٜم٤مهـمٞم٥م ٟمٌدأ سمٌٞمٕمف قمغم سمٞمٕمف  ،(1)ذاء أظمٞمف وؾمقُمف قمغم ؾمقُمف

إن ومالٟم٤ًم سم٤مقمؽ هذه اًمًٚمٕم٦م سمٙمهذا  :يٕمٜمل أن ؿمخّم٤ًم يٌٞمع ؾمٚمٕم٦م صمؿ ي٠مي ؿمخص آظمر ومٞمذه٥م ًمٚمٛمِمؽمي وي٘مقل

ذائهؽ  ،قمٜمدي أضمقد ُمـ هذه اًمًهٚمٕم٦م سمٙمهذا :٘مقلأو شم ،ومٌٕم٧م قمغم سمٞمع أظمٞمؽ :وقمٜمدي ُمثٚمٝم٤م ًمٙمـ سمًٕمر أىمؾ

أريد أن أؿمؽمي هذه اًمًهٚمٕم٦م  :أن يٙمقن ؿمخص ىمد اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦ًم ومت٠مي أٟم٧م ًمٚم٤ٌمئع ومت٘مقل :قمغم ذائف اًمٕمٙمس

أو اؿمؽماه٤م سمثٛمـ ُم١مضمهؾ ؾمه٠مقمٓمٞمؽ إيه٤مه سمهثٛمـ ُمٕمجهؾ وٟمحهق ذًمهؽ ُمهـ  ،سمًٕمر يمذا أهمغم ُمـ اًمًٕمر إول

اعم٠ًمًم٦م  ،قمٜمدي ُم٠ًمًمت٤من ،ه قمغم ذائفؤع اعمًٚمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف وذاهذا يًٛمك سمٞم ،إوص٤م  ذم اًمٌٞمع واًمنماء

ًمق أن اُمرئ سم٤مع  ؟ٟمف سمٞمع سم٤مـمؾإوُم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م  ،إن يمؾ سمٞمع ُمًٚمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف وم٤مًمٌٞمع سم٤مـمؾ :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :إومم

ـمهؾ ؾمهقاء ًمٌٞمهع سم٤ماحيهرم ههذا  ،ٟمٕمؿ سمٓمهؾ :هذا اًمٌٞمع ٟم٘مقل قآ، أسمٓمٚم :قمغم سمٞمع أظمٞمف ومج٤مء اًم٤ٌمئع إول وم٘م٤مل

ّمهحٞمح أٟمهف اًم ،ل اًمٌه٤مئع إولسمٓمه٤مٓ سمد ُمهـ إ ذم اًمّمحٞمح، وذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٚمفٌٓمٚمف اًم٤ٌمئع إول أو مل يسمٓمأ

َ  ،٤م حيرم قمٚمٞمؽ أن شم٠مظمذ اًمثٛمـسم٤مـمؾ ُمٓمٚم٘مً  هنل قمٜمف ٕضمؾ طمهؼ اهلل  :ىم٤مًمقا ؟هنل قمـ سمٞمع اعمًٚمؿ قمغم سمٞمع أظمٞمف ومِل

 ًمٞمس ٕضمؾ اًمٖمهرر وإٟمه  ٕضمهؾ طمهؼ اهلل قمهزّ  ،طمزازة سمٞمٜمٝمؿ ًمٙمل ٓ يٙمقن سملم اعمًٚمٛملم وٖمٞمٜم٦م وٓ وضمّؾ  قمزّ 

سمٓمهؾ  :طمٞمٜمةذ ٟم٘مقل ،يٙمقن سم٤مـماًل  ٢مٟمفوم وضمّؾ  ومٙمؾ ُم٤م هنل قمٜمف حلؼ اهلل قمزّ  ،٤مإٟمف سم٤مـمؾ ُمٓمٚم٘مً  :ًمذًمؽ ٟم٘مقل ،وضمّؾ 

 ومه٢مذا ،إن اًمٌٞمع قمغم اًمٌٞمع إٟم  يٙمقن ذم ُمهدة اخلٞمه٤مريـ وم٘مهط :ٝمٛم٦م ٟم٘مقلاعماٟمٔمر ُمٕمل اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل  ،سم٤مٓؾمؿ

ظمٞمه٤مر  ؟ُمه٤م ُمٕمٜمهك اخلٞمه٤مريـجيه٥م أن شمٕمٚمٛمٝمه٤م، هذه ُمًه٠مًم٦م ُمٝمٛمه٦م قمغم سمٞمع أظمٞمؽ، اٟم٘م٣م اخلٞم٤مران ضم٤مز اًمٌٞمع 

 :٤م سمٕمنمة ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤ملًمق أن اُمرئ سم٤مع قمغم آظمر يمت٤مسمً  :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل [،اًمنمط]اعمجٚمس وظمٞم٤مر 

ٝمذا سمٞمع قمغم ومُمٜمؽ سمٕمنمة ذم اعمجٚمس  ىم٤مل: ؾم٠مؿمؽميف ا ُمـإذً  ،اخلٞم٤مر إول ظمٞم٤مر اعمجٚمس ،ؾم٠مؿمؽميف سم٠مطمد قمنم

ؾم٠مؿمهؽميف ُمٜمهؽ سمثالصمه٦م  :ىم٤مل: زم احلؼ صمالصم٦م أي٤مم ومج٤مءه ذم ُمدة اخلٞم٤مر وم٘مه٤مل ًمهف سمٞمع أظمٞمف ٓ جيقز أو يم٤من اًم٤ٌمئع

ههذه اًمًهٚمٕم٦م اًمتهل سمٕمتٝمه٤م  :ًمٙمـ ًمق ضم٤مءه سمٕمد اٟمتٝم٤مء ُمدة اخلٞم٤مريـ وىمه٤مل ،ٓ جيقز اًمٌٞمع سم٤مـمؾ :ٟم٘مقل ،ري٤مٓت

٤م ٓ جيهقز اًمٌٞمع أصهٌح شم٤مًُمه ،٤م قمغم سمٞمع أظمٞمفهذا ًمٞمس سمٞمٕمً  :ٟم٘مقل :هي٤م ُمٜمؽ سم٢مطمدى قمنمٟم٤م ؾم٠مؿمؽمأًمٗمالن سمٕمنمة 

قن ٙمهومحٞمٜمةهذ إٟمه  ي ؟أًمٞمس ًمٙمؾ ُمٜمٝم  طمهؼ اًمٗمًهخ ،اخلٞم٤مريـ وم٢مٟمف جيقز ًمف اًمٗمًخُمدة أُم٤م ذم أصمٜم٤مء  ،ًمف ومًخف

أٟم٤م  :٤م ٕن اًم٤ٌمئعٞمس ممٜمققمً ٤م ومٚمسمٕمد ُمدة اخلٞم٤مريـ أصٌح اًمٕم٘مد ٓزُمً  ،اًمٌٞمع قمغم سمٞمع أظمٞمف إذا يم٤من ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ
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 ًهخٓ أؾمهتٓمٞمع أن أوم ،طمهد قمنمه٠مسم : ؾم٠مؿمؽمي ُمٜمؽطمد سمٕمد ؿمٝمر ومٞم٘مقلوا٤م أسمٞمٕمؽ هذا اًمٙمت٤مب سمٕمنمة ي٠مي عم

ن ههذه اًمًهٚمٕم٦م أأظمل أىمٚمٜمل وم٘مد وضمدت  ي٤م :أذه٥م إًمٞمؽ أىمقل ؟وًمٙمـ إذا أقمجٌٜمل اًمثٛمـ ُم٤مذا أومٕمؾ ،سم٢مرادي

ًمٙمـ ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ يٗمًهخ اًمٕم٘مهد ُمهـ همهػم جيقز، ٞمٜمةذ ظم٤مـمر ُمٜمف طمسمٓمٞم٥م ىمٞمٛمتٝم٤م أطمد قمنم وم٤معمِمؽمي ي٘مٞمؾ 

 ُم٤م هق وىمتف-ويٙمقن ُمتك قمرومٜم٤م اًمٌٞمع قمغم سمٞمع أظمٞمف إًذا  ،إذن ُمٜمف

 

ّل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه أٟمهف ،سمٞمع طم٤مً ًم٤ٌمدوقمـ ىم٤مل:  ٓ »ىمه٤مل:  عم٤م صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌَّ

٤م وإٟم  يمؾ ُمهـ واعمراد سم٤مًم٤ٌمدي ًمٞمس ُمـ يم٤من سمدويً  ،ذم سمٚمده ٤مُمٕمٜمك احل٤مً هق ُمـ يم٤من ؾم٤ميمٜمً  (1)شيٌع طم٤مً ًم٤ٌمد

أي  ؟سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد ُم٤م ُمٕمٜمه٤مه ،ا ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤م وم٢مٟمف يًٛمك سم٤مدومٙمؾ ُمـ دظمؾ سمٚمدً  ،ا ًمٞمس ُمـ أهٚمٝم٤مدظمؾ سمٚمدً 

ىمه٤مل: ٓ يٙمهقن ًمهف  سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمهف ذم اًمّمهحٞمحلماوًمذًمؽ ومن هذا  ،ا ًمفأن يٙمقن احل٤مً ؾمٛم٤ًمرً 

أٟم٤م ؾمه٠ميمقن ًمهؽ  :ا ُمٕمف سمْم٤مقم٦م ومٞم٠مي هذا احل٤مً ومٞم٘مقلصقرة ذًمؽ أن ي٠مي رضمؾ سم٤مد ومٞمدظمؾ سمٚمدً  ،(2)اؾمٛم٤ًمرً 

ومٞمج٥م قمغم ُمـ سم٤مع ًمٌه٤مد أن يرضمهع  ،إن هذا اًمٕم٘مد قم٘مد سم٤مـمؾ :ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء ،وؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م ًمؽاسمؼ سمٕمٞمًدا ا ؾمٛم٤ًمرً 

ّل صغم اهللجي٥م وضمقسمً  ،ذم اًمًقق يويٌٞمٕمٝم٤م اًم٤ٌمد ي٤ٌمدًمٚمذم اًمًٚمٕم٦م   قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هنك قمـ سمٞمع احل٤مً ٤م ٕن اًمٜمٌَّ

اًمٕم٘مهقد  ، وهذه ُمـومٞمف إًار ٕهؾ اًمٌٚمد ،ًمٙمل ٓ يي أهؾ اًمٌٚمد وضمّؾ  وهذا اًمٜمٝمل حلؼ اهلل قمزّ  :ىم٤مًمقا ،ًمٚم٤ٌمد

ا ًمٚمٌٚمد ومٗمٞمهف ي هنل قمٜمٝم٤م ًمذاشمف ٕن ومٞمف إًارً ذاًمٕم٘مد اًم، ٟمحـ ىمٚمٜم٤م: إن اًمٕم٘مقد صمالصم٦م وُمٜمٝم٤م اًمتل هنل قمٜمٝم٤م ًمذاهت٤م

ومٚمهذًمؽ  ،يمثػمون قا أصاًل ٕهنؿ ن ي٠مذٟمأٓ يٛمٙمـ و ،وإن أذٟمقا :اًمٗم٘مٝم٤مءىم٤مل  ، وًمذًمؽاًمٌٚمدأهؾ إًار جلٛمٞمع 

اًمذي أريد  اًمٕم٘مد؟ صقرة اًمٕم٘مد ومل هنل قمـاًمٗمٙمرة؟ ووح٧م ٓ ٟمّمححف ُمٓمٚمً٘م٤م، ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ رضم٥م، 

ذه إُمهقر أي واطمهد ُمهـ هه ،أن شمٕمرومف أن سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد إذا وضمد رء ُمـ أُمقر مخ٦ًم أو ؾمت٦م وم٢مٟمهف جيهقز

 م سمٞمهعُ هذه اًمنموط اًمًت٦م إذا وضمهدت طمهرُ  ،اًمًت٦م اًمتل إذا وضمدت وم٢مٟمف جيقز وإن اٟمتٗم٧م هذه اًمًت٦م وم٢مٟمف حيرم

هذه اًمنموط اخلٛمًه٦م أو اًمًهت٦م إذا وضمهدت وم٢مٟمهف  ،احل٤مً ًمٚم٤ٌمد وإذا اٟمتٗمك واطمد ُمٜمٝم٤م ضم٤مز سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد

أول  ،ا ًمهفٝم٤م ضم٤مز سمٞمهع احله٤مً ًمٚمٌه٤مد أن يٙمهقن ؾمٛمًه٤مرً ه٤م وًمق واطمد ُمٜمأطمدُ  دَ ٘مِ حيرم سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد وإذا ومُ 
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وم٢من يم٤من اًمٕمٙمس ضم٤مء اًم٤ٌمدي ًمٚمحه٤مً  ،احل٤مً هق اًمذي يذه٥م ،أن ي٘مّمد احل٤مً اًم٤ٌمدي :ذط ُمٜمٝم٤م ىم٤مًمقا

اًمنمهط  ،ههذا اًمنمهط إول ،أن يٙمقن احل٤مً هق اًمذي ىمّمد اًم٤ٌمدي ،جيقز قن:ا زم ي٘مقًميمـ ؾمٛم٤ًمرً  :وم٘م٤مل

اًمٌْمه٤مقم٦م اًمتهل ههذه ٤م سم٤مًمًٕمر سم٠من يٕمٚمؿ يمؿ ؾمٕمر  سم٤مًمًٕمر وم٢من يم٤من قم٤معمً ن اًم٤ٌمدي ضم٤مهاًل أٟمف ٓ سمد أن يٙمق :اًمث٤مين

ا زم ومٙمـ ؾمٛمًه٤مرً اًمذي ذم اًمًقق ٞم٘مقل هذا اًمًٕمر وما ًمف قمٜمده ذم اًمًقق وم٢مٟمف جيقز ًمف أن جيٕمؾ احل٤مً ؾمٛم٤ًمرً 

أن شمٙمهقن ههذه اًمًهٚمٕم٦م اًمنمط اًمث٤مًمه٨م: أٟمهف ٓ سمهد  ،٤م سم٤مًمًٕمريم٤من اًم٤ٌمدي قم٤معمً إذا  ومحٞمٜمةذ جيقز ،فمٚمؿ ومٞمفأٚمـ وم

اًمًهٚمع ُمثهؾ ن يم٤مٟم٧م اًمًٚمٕم٦م ممه٤م ٓ حيته٤مج اًمٜمه٤مس ره٤م ٢متل حيت٤مج اًمٜم٤مس ر٤م ومًمُمـ اًمًٚمع ا ،اًمٜم٤مس حمت٤مضمقن ر٤م

اًمنمط اًمراسمع: أٟمف ٓ سمد أن  ،اًم٘مٚمٞمٚم٦م همػم حمت٤مج ر٤م ُمثؾ سمٕمض إًم٦ًٌم وهٙمذا وم٢مٟمف جيقز أن يٌٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمدي

ًً ٓ يٙمقن  ،ٓ حيي اًم٤ٌمدي سمٞمع احل٤مً أن يٙمهقن  ، ضمه٤مزاحله٤مً ضمه٤مز ٕٟمهف إن طميه اًمٌه٤مدي سمٞمهعَ  ،اطم٤م

ًً ُم٤مدام  ،اًمًٛم٤ًمروحيي ي اًم٤ٌمدي ًمٚمًقق ٠ما ًمف يؾمٛم٤ًمرً  ًً طم٤م ههذا  ،اا ضم٤مز ًمٙمـ اًمٜمٝمهل إذا مل يٙمهقن طمه٤م

م سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد وم٢من اظمتؾ أطمهد ههذه را قمرومٜم٤م أن اًمنموط اًمتل جي٥م شمقومره٤م ًمٙمل حيإذً  ،(1)اًمنمط اًمراسمع

 -وم٢مٟمف جيقز سمٞمع احل٤مً ًمٚم٤ٌمد اًمنموط

 اًمٜمجش- : وقمـي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل

ن سمٞمهع أوىمد صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمدي٨م اسمهـ قمٛمهر  ،ىم٤مل: وهق أن يزيد ذم اًمًٚمٕم٦م ُمـ ٓ يريد ذاءه٤م

ًمف احلهؼ  ـْ وإٟم  هق ُمٕمٚمؼ قمغم إذن ُمَ  ،٤مُمٓمٚم٘مً  سمٞمع اًمٜمجش ُمٕمٚمؼ ًمٞمس سم٤مـماًل  :وًمٙمـ ٟم٘مقل ،(2)اًمٜمجش ُمٜمٝمل قمٜمف

ذم اًمٌٞمهع  شٟمجه ،ٟمجش وٟمجهش قمٙمزه ،اًمٜمجش ًمف صقرشم٤من ،قمٚمؿ أٟمف ُمٔمٚمقم ومٞمف صح اًمٕم٘مد إذا ن سمفوم٢من أذ

تٗمؼ ُمع اًم٤ٌمئع ومٞمزيد ذم اًمثٛمـ وهق ٓ يريد ذاءهه٤م ُموم٤مًمٜمجش ذم اًمٌٞمع هق أن ي٠مي ؿمخص  ،ذم اًمنماء شوٟمج

ًّ ومحٞمٜمةذ يٙمقن ٟم٤مضمًِم  اعمِمهؽمي ومهال يهزاود  ٤م ُمعواًمٜمجش ذم اًمنماء هق أن يٙمقن اًمٜم٤مضمش ُمتٗم٘مً  ،اعمِمؽمي ٤م وم٠م

ٓ جيقز ًمهف ذًمهؽ  ،٤مٓ جيقز ًمف ذًمؽ وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م ؾمقىمً  :ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل ،ذم سمٞمع اعمزايدة ومال يزايد وإٟم  ي٘مػ

٤م ًمهف احلهؼ أن وذم يمال احل٤مًمتلم ُمـ شمير ُمهـ اًمهٜمجش زيه٤مدة أو ٟم٘مًّمههذا اًمٌمء، سم٠من يتٗمؼ أهؾ اًمًقق قمغم 

 ذاعمه٤م اًمتّمهحٞمح،وإٟم  ًمف إُم٤م اإلسمٓم٤مل وإُمه٤م  ،٤مر ذم أظمذ إرشيٗمًخ اًمٕم٘مد وًمف احلؼ أن يٛمْمٞمف وًمٞمس ًمف اخلٞم
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وههق ظمٞمه٤مر اًمٖمهٌـ  ,وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمف اًمدرس اًم٘مه٤مدم  –ٕن اًمٜمجش ُمٚمحؼ سم٤مخلٞم٤مر  ؟إن اًمٜم٤مضمش ُمًتثٜمك :ىمٚمٜم٤م

 -إن ًمف اخلٞم٤مر :ىمٚمٜم٤موًمذًمؽ ومٝمق ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٖمٌـ طمٙمٛمف يمحٙمؿ اًمٖمٌـ 

ـ سمٞمٕمتهلم ذم سمٞمٕمه٦م وذًمهؽ ومهٞم  روى اإلُمه٤مم أمحهد هنك اًمِم٤مرع قمه ، أيقمـ سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦مو :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ّل صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ هنهك قمهـ  واًمؽمُمذي ُمـ طمدي٨م أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف وصححف اًمؽمُمذي أن اًمٜمٌَّ

ا وسمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ٕهؾ اًمٕمٚمهؿ يمهالم ـمقيهؾ  ،(1)سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م واعمّمهٜمػ رمحهف اهلل مجهع سمهلم  ،ذم ُمٕمٜمه٤مهضمهدًّ

وههق أن  :وم٘م٤ملمجع سملم اًمروايتلم،  ذم سمٞمٕم٦م ٕن اعمذه٥م قمغم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واعمّمٜمػ اًمروايتلم ذم ُمٕمٜمك سمٞمٕمتلم

سمٞمٕمتؽ هذا أي هذا اًمٌمء سمٕمنمة صح٤مح أو سمٕمنميـ ُمٙمنة وهذا قمغم اًمروايه٦م إومم واًمث٤مٟمٞمه٦م ُمٜمٝمهل  :ي٘مقل

يم٠مهن  سمٞمٕمتلم، ومٞم٘مقل: سمٕمتهؽ صمٛمٜمف، وإٟم  ضمٕمال صمٛمٜملم ىم٤م ومل يتٗم٘م٤م قمغم   شمٗمرّ أهنومٞمٙمقن ُمٕمٜمك سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م  ،قمٜمف

 ٗمرق ُمهـ جمٚمهس اًمتٕم٤مىمهد ومل خيهؽم أطمهدوشم٘م٤مل: أو وم آٓ  أو سم٠من شمٕمٓمٞمٜمل ؾمٞم٤مرشمؽ اًمث٤مٟمٞم٦مهذه اًمًٞم٤مرة سمٕمنمة 

ىمه٤مل:  سمٞمٕمتهلم ذم سمٞمٕمه٦م إذا ٤م يهدظمؾ ذموُمثٚمف أيًْمه ،إن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ٕن اًمثٛمـ جمٝمقل همػم حمدد :اًمثٛمٜملم ومٜم٘مقل

٦م أو سم٠مًمػ ومخًٛمة٦م ُم١مضمٚم٦م وشمٗمرىم٤م ُمـ جمٚمس اًمتٕم٤مىمد ومل يتٗم٘مه٤م قمهغم رضمؾ ٔظمر سمٕمتؽ هذه اًمًٚمٕم٦م سم٠مًمػ طم٤مًمّ 

اشمٗم٘مٜمه٤م قمهغم احله٤مل أو اشمٗم٘مٜمه٤م قمهغم  :اشمٗم٘م٤م قمغم أطمد اًمثٛمٜملم وم٘م٤ملًمق  ـًمٙم ،إن اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ :ومٜم٘مقل :أطمد اًمثٛمٜملم

هنه٤م ههل أٙمالم أههؾ اًمٕمٚمهؿ ذم ههذه اًمّمهقرة وئمٜمهقن ًموسمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يٜمٔمر  ،ا اًمٕم٘مد صحٞمحاعم١مضمؾ إذً 

٦م أو سمخٛمًه٦م قمنمهة سمٕمتؽ إُم٤م سمٕمنمة طم٤مًمّ  :ّمقدة ُمـ سمٕمض اًمتٕم٤مُمالت احلديث٦م ذم سمٞمع اًمت٘مًٞمط طمٞمٜم  ي٘مقلاعم٘م

 ,أههؾ اًمٕمٚمهؿ قمهٜمٝمؿ ُمهـ  ٧ما ممهـ ٟم٘مٚمهإن يمثػمً  ،ٓ :ٟم٘مقل !إهن٤م حمرُم٦م ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ومالن وومالن :ُم١مضمٚم٦م ومٞم٘مقل

شمٗمرىمه٧م ذم اعمجٚمهس ىمٌهؾ أن  ا ممـ ٟم٘مٚم٧م قمٜمٝمؿ إٟم  ىمّمدهؿ ومٞم  ًمقإن يمثػمً  ,ذم ذًمؽ سمٕمض اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٤مًمػ وظم

 :اًمّمهقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م ،هذه هل اًمّمقرة إومم ُمـ صقر سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ،هذا هق اًمذي ٓ جيقز اًمثٛمٜملم، ختت٤مر أطمد

ا قمهغم سمٛمٕمٜمك أٟمف يٙمقن ىمد قمٚمؼ قم٘مدً  ،سمٕمتؽ هذا قمغم أن شمٌٞمٕمٜمل هذا أو قمغم أن شمِمؽمي ُمٜمل هذا :أن ي٘مقل :ىم٤مل

شمٕمٚمٞمهؼ  :اعمٕمٜمهك إول ،ين ذم سمٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ُمٕمٜمٞمه٤من وًمهٞمس ُمٕمٜمهك واطمهدوسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢من اعمٕمٜمك اًمث٤م ،قم٘مد

اًمٌٞمهقع ٓ يّمهح شمٕمٚمٞم٘مٝمه٤م قمهغم اًمنمهط  ،قمهغم ذط فٓ يّمح شمٕمٚمٞم٘مه قن: إن اًمٌٞمعوقمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًم ,اًمٕم٘مد 

شمٌٞمٕمٜمهل سمٕمتؽ هذا قمغم أن  :اعمٕمٜمك اًمث٤مين أو اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ىمقًمف، ,إصؾ ذم اًمٌٞمقع أهن٤م شمٙمقن ُمٜمجزة و
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٤م ـمًٌٕمه ،وُمِمٝمقر اعمهذه٥م أٟمهف ٓ جيهقز أن يٙمهقن قم٘مهدان ذم قم٘مهد واطمهد ،هذا هق مجع قم٘مديـ ذم قم٘مد واطمد

ُمـ سمه٤مب وصقرة اًمٕم٘مديـ ذم قم٘مد واطمد إُم٤م ان يٙمقن ُمـ سم٤مب اعمِم٤مرـم٦م وهذه هل اًمّمقرة هٜم٤م وإُم٤م أن يٙمقن 

اٟمتٝمٞمٜمه٤م ُمهـ سمٞمٕمتهلم ذم  ،واطمهد سمٕمتؽ واؿمؽمي٧م ذم قم٘مهد ،ٚمٕم٘مد اًمتح٘مٞمؼ أٟمف جيقزًم ، واًمؽميمٞم٥مٚمٕم٘مداًمؽميمٞم٥م ًم

 سمٞمٕم٦م-

هّل صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ قمهـ شمٚم٘مهل  ،ٌط ا٤م إؾمقاقوٓ شمٚم٘مقا اًمًٚمع طمتك هي :ىم٤مل: وىم٤مل هذا هنل اًمٜمٌَّ

وأُمه٤م سمٞمهع احله٤مً ًمٚمٌه٤مدي وم٢مٟمهف  ،(1)وشمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن ُمٕمٜم٤مه أن شمِمؽمي اًمًٚمٕم٦م ىمٌؾ دظمقر٤م إمم اًمًقق ،اًمريم٤ٌمن

ًمٙمهل ٓ شمرومهع إؾمهٕم٤مر  وم٢مٟمف ٓ جيقز ،ع وم٢مٟمف أن يتٚم٘م٤مه٤م ىمٌؾ اًمدظمقل ًمٚمٌٚمدوأُم٤م شمٚم٘مل اًمًٚم ،ا ًمفيٙمقن ؾمٛم٤ًمرً 

ي اًم٤ٌمدي ويٌٞمٕمٝم٤م سمٜمٗمًف ًمٙمل ٓ شمرشمٗمع إؾمهقاق وإٟمه  شمٙمهقن سم٤مًمًهٕمر ٠مٚمًقق ويًم ٚم٥مقمغم أهؾ اًمٌٚمد وإٟم  دم

ن شمٚم٘مل اًمًٚمع قم٘مد همػم صهحٞمح سم٤مـمهؾ ومٞمجه٥م رده ًمّمه٤مطمٌف وأن أوُمِمٝمقر اعمذه٥م  ،اًمذي حيت٤مضمف اًمٜم٤مس سمف

ّل صغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ سمٕمض اًمٌمء:  إُمر إظمػم حيت٤مج إمم ذحسمًٕمره، ٤مع ذم اًمًقق يٌ ىم٤مل: وىم٤مل أي اًمٜمٌَّ

وحته٤مج ٟمحـ وصٚمٜم٤م عمًه٤مئؾ دىمٞم٘مه٦م  ،هذه ُم٠ًمًم٦م أرضمق أن شمٜمتٌٝمقا ر٤م ،٤م ومال يٌٕمف طمتك يًتقومٞمفُمـ اؿمؽمى ـمٕم٤مُمً 

 -(2)اًمث روصقل إ وسمٞمع أٟمقي أن أشمٙمٚمؿ قمـ اًمرسم٤م يم٤مُماًل ًمؽميمٞمز واًمدرس ًمف ؾم٤مقمت٤من، و

٤م ٤م ذم صح٦م اًمٕم٘مهد وأطمٞم٤مًٟمهاًم٘مٌض يٙمقن ذـمً  ،ا واٟمتٌٝمقا ر٤م ؾمآي سمٛم٘مدُم٦ماٟمٔمر ُمٕمل هذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمدً 

 ،اٟمتٌهف اًم٘مهٌض ًمهف صمهالث طمه٤مٓت ،اعمٚمؽ ؾٟم٘مذم ٤م ٤م يٙمقن ذـمً وأطمٞم٤مٟمً ذم مت٤مم اعمٚمؽ واؾمت٘مراره، ٤م يٙمقن ذـمً 

وهق اًمنميم٦م ومه٢مهنؿ قمغم اعمذه٥م ٤م ا صم٤مًمثً اًمًٚمؿ وىمٚمٜم٤م قم٘مدً ٤م ذم صح٦م اًمٕم٘مد ذم قم٘مد اًمٍم  وذم قم٘مد يٙمقن ذـمً 

ا إذً  ،اًمًهٚمؿ سم٢ممجه٤معو ،٢ٌممجه٤معوموأُم٤م اًمٍمه  ، ,قمغم اعمذه٥م  –ذم قم٘مد اًمنميم٦م أن شمٙمقن ُم٘مٌقو٦م يِمؽمـمقن 

أن يٙمقن  :اًمٜمقع اًمث٤مين ،وضمقده يمٕمدُمف ؾمقاء ،وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ىمٌضمل يقضمد  ، إذااًم٘مٌض هٜم٤م ذط ًمّمح٦م اًمٕم٘مد

ا وم٢مذا ىمٌْم٧م سمٛمٕمٜمك أن ىمٌؾ اًم٘مٌض جيقز اًمرضمقع ذم اًمٕم٘مد ومٞمٙمقن اًمٕم٘مد ضم٤مئزً  ،ت٘مرار اعمٚمؽ٤م ٓؾماًم٘مٌض ذـمً 

ٝم٤م إي٤مه جيقز ًمهف َْم ٘مٌِ ومٛمـ وه٥م ًمٖمػمه ه٦ٌم ىمٌؾ أن يُ  ،ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤مو٤م وهذا ذم ار٦ٌم ن اًمٕم٘مد يٙمقن ٓزُمً ٢ماًمًٚمٕم٦م وم

اٟمٔمهر  ،حمٚمٝمه ذم  إوًمهلم ٜمتٙمٚمؿ قمهـ اًمٜمهققملموؾمه ،اًمرضمقع ومٞمٝم٤م وم٢من ىمٌْمٝم٤م اؾمت٘مر اعمٚمؽ وٓ جيقز اًمرضمهقع
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اًمثه٤مين  ،إول ذط ذم اًمٕم٘مد واعمٚمؽ ،اًم٘مٌض اًمذي هق ذط ذم ٟم٘مؾ اعمٚمؽ :اًم٘مٌضُمـ اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م  ،اًمث٤مًمث٦م

إن اًمِمخص إذا متٚمؽ ؾمٚمٕم٦م ومهال جيهقز  :ٟم٘مقل ؟ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ،اًمث٤مًم٨م ذط ذم ٟم٘مؾ اعمٚمؽ ،ذط ذم اؾمت٘مرار اعمٚمؽ

ُمه٤م  ،إٓ إذا ىمهٌض اًمٕمهلم ,ًمٓمر  صم٤مًم٨م  ,ًمف أن يٜم٘مؾ ُمٚمٙمف ًمٖمػمه  ومال جيقز ,متٚمٙمٝم٤م ُمٚمٙمف صحٞمح وشم٤مم  ,ًمف 

٤م ذم قم٘مقد اًمٌٞمع اًم٘مهٌض ًمهٞمس ذـًمه اإذً ، (1)شيًتقومٞمف٤م ومال يٌٕمف طمتك ُمـ اؿمؽمى ـمٕم٤مُمً »طمدي٨م اًم٤ٌمب  ؟دًمٞمٚمٝم٤م

اًمًهٚمٕم٦م ههذه ومٛمـ ُمٚمؽ ؾمٚمٕم٦م ٓ جيقز ًمف سمٞمهع  ،ت م اعمٚمؽ وإٟم  هق ذط ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽًم٤م ذم ًمٚمّمح٦م وًمٞمس ذـمً 

 ،اًمهدًمٞمؾ قمرومٜمه٤مهوٓ سمد أن شم٘مٌض اًمًٚمٕم٦م طمٞمٜمةذ جيقز ًمؽ أن شمٌٞمٕمٝم٤م ًمٓمر  صم٤مًم٨م  ،ًمرضمؾ صم٤مًم٨م إٓ أن ي٘مٌْمٝم٤م

َ  :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :اعم٠ًمًم٦م إومم ،قمٜمدي ُم٠ًمًمت٤من أو صمالث ُم٤ًمئؾ هنهك اًمِمه٤مرع قمهـ سمٞمهع اًمًهٚمٕم٦م ىمٌهؾ ىمٌْمهٝم٤م؟  مِل

ههذه اًمًهٚمٕم٦م عمه٤م  ،اٟمٔمر ُمٕمل ؟راد سمتقازم اًمْم ٟملموُم٤م اعم ،اًمْم ٟملم إن اًمٜمٝمل ٕضمؾ قمٚم٦م شمقازم :ي٘مقًمقن ءاًمٗم٘مٝم٤م

عم٤م اؿمؽميتٝم٤م ُمـ اًمٌه٤مئع إول ىمٌهؾ اًم٘مهٌض  ،ـمٞم٥م ،اعمِمؽمي إول وأٟم٤م اًم٤ٌمئع اًمث٤مينوأٟم٤م سم٤مقمٝم٤م زم اًم٤ٌمئع إول 

ىم٤مقمدة أن يمهؾ ؾمهٚمٕم٦م ؾمهٞمٛمر ُمٕمٜمه٤م إن ؿمه٤مء اهلل أن اًمًهٚمٕم٦م ىمٌهؾ ىمٌْمهٝم٤م  ،ذم و ن اًم٤ٌمئع ؟ٙمقن ذم و ن ُمـشم

ومٙم٤مٟمه٧م اًمًهٚمٕم٦م  ،٤م ههل ذم وه ينأيًْم  ،آظمر ىمٌؾ أن أىمٌْمٝم٤م يسمٕمتٝم٤م أٟم٤م عمِمؽم ،ـمٞم٥م ،سم٤مئٕمٝم٤م ؾمتٙمقن ذم و ن

ن ههذه اًمٕمٚمه٦م ًمٞمًه٧م إ قن:وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقًم ،هذا رأهيؿ ،هذه ذم و ن اصمٜملم وٓ يٛمٙمـ شمقال اًمْم ٟملم

اًمٓمرد يٕمٜمل إهنه٤م اًمٜم٘مض وُمٜمٝم٤م وضمقد  :وقمٙم٤ًًم، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمـ ىمقادح اًمٕمٚمؾـمرًدا دىمٞم٘م٦م ومٝمل ُم٘مدوح ومٞمٝم٤م 

 :ـمٞم٥م، ٟمرضمع عم٠ًمًمتٜم٤م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمهؿ ي٘مهقل ،وهٙمذا –قمٜمده٤م يقضمد احلٙمؿ اًمٕمٚم٦م وٓ شمقضمد  –ىمد ٓ شمٓمرد 

عم٤مذا اًمٖمرر؟ اٟمٔمر هٜم٤م عم٤م اؿمهؽمي٧م ؾمهٚمٕم٦م صمهؿ سمٕمتٝمه٤م ىمٌهؾ  ىمرب،وهق إ ،إن اًمٕمٚم٦م اًمٖمرر وًمٞمس شمقازم اًمْم ٟملم

 :رسمح٧م اذه اًمًٚمٕم٦م رسمح٤ًم يمٌهػمًا ومٞم٘مهقلىمد ومٞمجد أٟمٜمل  ىمٌْمٝم٤م ىمد ي٠مي هذا اًمرضمؾ اًمذي هق سم٤مقمٝم٤م زم أول ُمرة

ٕٟمف وضمد أين رسمح٧م ومٞمٝم٤م أيمثر ومٗمٞمهف  ؟هق يريد أن يٛمٓمٚمٜمل عم٤مذا ،يٌدأ يٙمقن ُمٓمؾ ذم اًمتًٚمٞمؿ ،ًمـ أقمٓمٞمؽ إي٤مه٤م

 ،أو ي٘مهع ذم ٟمٗمًهف ُمهـ احلهرج ،قمٓمٞمف إي٤مه٤م ومٗمٞمٝمه٤م ُمٓمهؾأُم٤م أؾمتٓمٞمع أن وم٠مٟم٤م ر ًمٚمٛمِمؽمي اًمث٤مين ُمٓمؾ، ومٗمٞمف ً

ؼ هلل حلهإٟمف ُمٜمٝمل قمٜمٝم٤م إُم٤م ٕضمؾ اًمٖمرر خلِمٞم٦م قمدم اًمتًٚمٞمؿ أو ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م اعمًٚمٛملم ومٞمٙمقن  :ومٚمذًمؽ ٟم٘مقل

ا ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م إزاًم٦م وهذ ،ًمٙمٞمال يٙمقن سملم اعمًٚمٛملم وٖمٞمٜم٦م وٓ طمزازة ومٜمٝمل قمٜمف ٕضمؾ ذًمؽ وضمّؾ  قمزّ 

ًمث٦م: ههؾ يمهؾ رء حيهرم سمٞمٕمهف ىمٌهؾ ، اعم٠ًمًم٦م اًمث٤م٤مـمٞم٥م قمرومٜم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومل هنل قمٜمٝم ،سملم اعمًٚمٛملم ةاحلزاز
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هّل صهغم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ :ىمٌْمف أم ٓ؟ اعمذه٥م ٓ ُمهـ اؿمهؽمى »ىمه٤مل:  أن هذا ظم٤مص سم٤مًمٓمٕم٤مم وم٘مط ٕن اًمٜمٌَّ

ٌٞمٕمٝمه٤م أن يُمـ اؿمؽمى ؾمهٞم٤مرة ومٞمجهقز ًمهف  همػم إـمٕمٛم٦م اًمتل شمٙم٤مل وشمقزن وم٢مٟمف جيقز سمٞمٕمٝم٤م ىمٌؾ ىمٌْمٝم٤م، شـمٕم٤مُم٤مً 

أٟم٤م يٕمٜمهل  :أن ومٞمٝم٤م ؾمٚمع يمثػمة شم٤ٌمع ىمٌؾ ىمٌْمٝم٤م، سمٕمض اًمتج٤مر ي٘مقلوًمذًمؽ اًمتج٤مرة احلديث٦م  ،ىمٌؾ أن ي٘مٌْمٝم٤م

اؿمؽمهي٤م  :أؿمؽمي ُمالسمس ُمـ سمٜمٙمالدش، سمٜمٙمالدش ُمٕمرووم٦م سمّمٜم٤مقم٦م اعمالسمس ُمـ أطمًـ إًم٦ًٌم ذم اًمٕم٤ممل ي٘مقل

أرهه٤م سم٤مًمقصهػ مل ـمٌٕمه٤ًم  ،ُمـ سمٜمٙمالدش وأسمٞمٕمٝم٤م ذم ضمدة وأٟم٤م ذم اًمري٤مض أو أسمٞمٕمٝم٤م ذم سمٚمدة أظمرى وأٟم٤م مل أرهه٤م

قمهغم اعمهذه٥م ٟمٕمهؿ جيهقز ٕن اًم٘مهٌض إٟمه  ههق ذط ذم  :ٟم٘مقلؿمؽ، ٌٕم٤ًم ًمٙمٜمل مل اؾمتٚمٛمٝم٤م ومل أىمٌْمٝم٤م وٓ ـم

اعمًه٠مًم٦م إظمهػمة سمهؿ يٙمهقن  ـمٞم٥م، هذه ُم٠ًمًم٦م، ،اعمٓمٕمقم اًمذي يٙم٤مل ويقزن وهق اعمثٚمٞم٤مت وم٘مط دون ُم٤م قمداه

وُمه٤م يتٜمه٤مول سم٤مًمٞمهد سمتٜم٤موًمهف  ،هإن اًم٘مٌض ذم اعمٙمٞمؾ سمٙمٞمٚمف وذم اعمقزون سمقزٟمف وذم اعمٕمدود سمٕمهد :اًم٘مٌض؟ ٟم٘مقل

حٛمد هلل سم٤مب اًمٌٞمع ووىمٗمٜم٤م قمٜمهد سمه٤مب اًمرسمه٤م سمسمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد أهنٞمٜم٤م  ،وومٞم  قمدا ذًمؽ سم٤مًمتخٚمٞم٦م أو سم٤مًمٕمر  ،سم٤مًمٞمد

إن ؿمه٤مء اهلل وويمذًمؽ سمٞمع سم٤مب إصهقل واًمهث ر حيت٤مج ًمؽميمٞمز، ُمـ اًمّمٕم٥م أٟمٜم٤م ٟمٌدأ سمف اًمٞمقم ٕن سم٤مب اًمرسم٤م و

 -(1)وضمّؾ  اهلل سم٢مذن اهلل قمزّ همدًا إن ؿم٤مء  فؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف ًمٕمٚم

 أسئلة

ي٘مقل أطمد آظمقان: هؾ اعم٘م٤مول قمٜمدُم٤م يتٗمؼ قمغم سمٜم٤مء سمٞم٧م وههق ٓ يٛمٚمهؽ ؿمهٞمة٤ًم ُمهـ اًمٕمهدد واًمٕمه ل  ,

 وًمٙمـ يًت٠مضمر اًمٕمدد هؾ يٙمقن يمذًمؽ؟

 ،اًمٕم٘مد إول قم٘مد إضم٤مرة واًمٕم٘مد اًمثه٤مين قم٘مهد سمٞمهع عمقصهق  ،اعم٘م٤مول هق قم٘مد ُمريم٥م ُمـ قم٘مديـ :ٟم٘مقل

وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م يمٞمػ ٟمٗمرق سملم اجلٕم٤مًمه٦م  ،أريدك أن شمٕمٛمؾ زم سمٜم٤مء هذا اًمٌٞم٧مقم٘مد اإلضم٤مرة 

ومٝمهذا قم٘مهد  ،أٟمف قم٘مد سمٞمع ؾمق  أؿمؽمي ًمؽ يمذا يمٞمس اؾمٛمٜم٧م ويمذا سمٚمقك ويمذا ويمذا :واًمث٤مين ،وسملم اإلضم٤مرة

واًمٕم٘مهقد  ،ٟمهف جيهقزإ :ومٜم٘مهقل ة،ومٕم٘مد اعم٘م٤موًم٦م قم٘مد ُمريم٥م سملم أُمريـ قم٘مد سمٞمع وقم٘مد إضم٤مر ،ُمريم٥م ُمـ قم٘مديـ

 -واًمٌٞمع سمٞمع ُمقصق  ،اعمريم٦ٌم اًمّمحٞمح أهن٤م ضم٤مئزة وًمٞم٧ًم ُمـ اًمٌٞمٕمتلم ذم سمٞمٕم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً 

رضمؾ يتقؾمط ًمٚمٜم٤مس سم٤مإلضم٤مر وحيدد رؿ صمٛمٜم٤ًم ُمٕمٞمٜم٤ًم همػم اًمثٛمـ اًمذي اشمٗمهؼ سمهف ُمهع  :ي٘مقل أطمد آظمقان ,

 ٛمٚمؽ؟ومٝمؾ هذا يدظمؾ ذم سمٞمع ُم٤م ٓ ي :ص٤مطم٥م اًمٖمر  طمٞم٨م جيٕمؾ ًمٜمٗمًف ٟم٦ًٌم ُمـ اًمرسمح
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٘م٤مل: أٟم٤م ؾمق  آشمٞمؽ سمِمخص وم٢مٟمف سمًٕمر يمذا وُمه٤م زاد وم أوًٓ إذا يم٤من ىمد اؾمت٠مذن ُمـ ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤مر :ٟم٘مقل

ـمٌٕمه٤ًم  ,سمٕم٧م ؾمٚمٕم٦م سمٙمهذا  :ةؾ قمـ اًمرضمؾ ي٘مقلوم٘مد صم٧ٌم ذم اًمٌخ٤مري أن اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل ؾُم  ،وم٢مٟمف زم وم٢مٟمف جيقز

ٞمس ُمـ اًمٖمرر ذم رء وم٘مد شمٙمقن ىمد رسمحه٧م سمع اًمًٚمٕم٦م سمٙمذا وُم٤م زاد وم٢مٟمف ًمؽ وم٢مٟمف جيقز وًم ،سمٞمع ُمٜم٤مومع ةضم٤مراإل

أن شمٙمقن أٟمه٧م اًمهذي  :إومم جيقز، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦ماًمّمقرة هذه  ،رسمحأمل  شيمٚمٛم٦م همػم ُمٗمٝمقُم٦م»ذم هذا اًمٌمء و

أن زم مخًه٦م همهر   ,ذم ُمٙمه٦م أو اعمديٜمه٦م  –يٕمٜمل شمٙمقن ُمتٗمؼ ُمع ص٤مطم٥م اًمِمه٘م٦م أو اًمِمه٘مؼ أو اًمٖمهر   ،سمٕمتف

جيهقز أيْمه٤ًم ٕٟمهف جيهقز  :٠مضمرهت٤م ًمؽ صمؿ أضمرهت٤م عمـ سمٕمدك ومحٞمٜمةٍذ ٟم٘مقلومتٙمقن ىمد طمجزهت٤م يٕمٜمل يم٠مٟمؽ ىمد اؾمت

أن ٓ شم١مضمر اًمٕمهلم قمٚمٞمؽ ذط وىم٤مل: أُمٜمٕمؽ  وإن يم٤من اًمذي أضمره ,اعمذه٥م قمغم  –شم٠مضمػم اًمٕملم اعم١مضمرة وإن 

ن ومه٢م ,يٜمتٍم ًمف اسمهـ رضمه٥م وهمهػمه اًمرأي اًمذي  –ـمٌٕم٤ًم ظمال  اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،إن هذا اًمنمط سم٤مـمؾ :ٜم٘مقلوم

وههذه ههل اًمّمهقرة ومٞمٙمهقن  ،ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤مو دن هذا اًمنمط خي٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مٕ :ا اًمنمط صحٞمح ومٞم٘مقلهذ

ههذه اًمّمهقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م، اًمّمهقرة  ،ومٞمجهقز –ُمـ اًم٤ٌمـمـ  –ىمد اؾمت٠مضمرهت٤م أٟم٧م صمؿ سمٕمد ذًمؽ أضمرهت٤م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمؽ 

ذم اعمٜمه٤مومع؟ ههذا ههق يمٞمػ؟ ـمٌٕم٤ًم قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل هؾ يّمح اًمًٚمؿ  ،أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمًٚمؿ :اًمث٤مًمث٦م

مل شمًت٠مضمره٤م وًم٧ًم ُم٤مًمٙمه٤ًم ًمٕمٞمٜمٝمه٤م  ،وهل ًمٞم٧ًم قمٜمدك ،قمٜمدي همروم٦م ًمٚمت٠مضمػم :شم٠مي ًمرضمؾ ومت٘مقل ،ؾمٚمؿ اعمٜم٤مومع

وإٟم  ٕٟمؽ شمٕمٚمؿ أن ص٤مطم٥م حمؾ قمٜمده هذه اًمٖمروم٦م وم٠مٟم٧م شم١مضمره٤م قمغم هذا اًمرضمؾ وص٤مطم٥م اعمحهؾ ي١مضمرهه٤م 

واًمّمحٞمح ُمـ ىمقل أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اعمٜمه٤مومع قوم٤مت، ُمـ اعمقصومٞمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمًٚمؿ ٕٟمف طمٞمٜمةذ قمٚمٞمؽ وم٢مٟمف جيقز 

أههؾ اًمٕمٚمهؿ ورسمه  ٟمٛمهر  احم٘م٘مهقىمرره هذا اًمّمحٞمح وهق اًمذي  ،وم٢مٟمف جيقز ,ؾمٚمؿ اعمٜم٤مومع يًٛمك  –ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ 

اًمّمقرة اًمتل ٓ دمقز ههل أن شمٙمهقن ويمهٞماًل قمهـ صه٤مطم٥م  سم٤مب اًمًٚمؿ،ذم قمٚمٞمف إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمدرس اًم٘م٤مدم 

ويمٞماًل قمـ ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤مر ومال جيهقز ًمهؽ أن شمزيهد ذم  ُم٤م دُم٧َم  ،أٟم٧م ويمٞمكم :ري٘مقل ًمؽ ص٤مطم٥م اًمٕم٘م٤م ،اًمٕم٘م٤مر

أضمهرة ومٞمٜمت٘مهؾ اًمٕم٘مهد ُمهـ  ذَ ظَمهاًمثٛمـ ُمٓمٚم٘م٤ًم إٓ أن يٙمقن سم٢مذٟمف ٕن اًمقيمٞمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م إصؾ ومٞمف اًمتؼمع وإن أَ 

اًمّمهقرة  وسمٜمه٤مء قمهغم ذًمهؽ ومٝمهذه، وم٤مٕصؾ أٟمؽ ٓ شم٠مظمذ ؿمٞمًة٤م، يمقٟمف قم٘مد شمؼمع ًمٙمقٟمف قم٘مد إضم٤مرة طمٞمٜمةٍذ جيقز

 -ـمٞم٥م ،اًمّمقر اًمثالصم٦م إومم وم٢مهن٤م دمقزختٚمق ُمـ هذه اًمتل ذيمره٤م ص٤مطمٌٜم٤م ٓ 

 ويمٞمػ يتخٚمص ُمٜمف؟ ؟يمٞمػ يتٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن اًمٙمٚم٥م اعم٠مذون ومٞمف :ي٘مقل ,
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إصؾ أٟمف ُم٤م ٓ  ،ٟمٕمؿ :أن يرصمف وم٢مٟمف يقرث، هؾ جيقز ذائف؟ ٟم٘مقل ،أن هيدى ًمف ،يتٛمٚمٙمف سمّمقر: أن يرسمٞمف

ٓ أقمٚمهؿ ي٘مهقل: ٤مإلُم٤مم أمحد وموًمذًمؽ  ،قمٜمد احل٤مضم٦م ،ًمٙمـ قمٜمد احل٤مضم٦م جيقز اًمنماء ،هؤاال جيقز ذومجيقز سمٞمٕمف 

أمحد طمٙمك اإلمجه٤مع  ،ٓ أقمٚمؿ رظمّم٦م ذم ضمقاز سمٞمع اعمّمحػ :ي٘مقل –هذه صقرة ُمـ صقر اإلمج٤مع  ,رظمّم٦م 

قز سمٞمهع واعمح٘م٘مقن ُمـ اًمٕمٚم ء ُمـ احلٜم٤مسمٚمه٦م يٕمٚمٛمهقن أن ههذا دًمٞمهؾ قمهغم أٟمهف ٓ جيه ،أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اعمّمحػ

وههذا همهػم  ،سمٕمض اعمت٠مظمريـ يمّم٤مطم٥م اعمٜمتٝمهك ىمٞمهده٤م سمه٤مًمٌٞمع ًمٚمٙمه٤مومر ،اعمّمحػ ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٚمٛمًٚمؿ وٓ ًمٚمٙم٤مومر

َ  ،سمؾ ٟمص أمحد يدل قمغم أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اعمّمحػ ٓ عمًهٚمؿ وٓ ًمٙمه٤مومر ،صحٞمح هنهل قمهـ سمٞمهع اعمّمهحػ؟  مِل

جيهقز أن  ،هؤمم ُمّمحػ ضم٤مز ًمف ذاُمـ اطمت٤مج إ ،ه قمٜمد احل٤مضم٦مؤجيقز ذا ؟ًمٙمـ ُم٤م اًمذي جيقز ومٕمٚمف ،ًمٙمراُمتف

 ,ـمٞمه٥م سم٤مًمٜمًه٦ٌم ًمٚمٛمّمهحػ  ،هؤيمذًمؽ اًمٙمٚم٥م اعم٠مذون سمف إذا اطمتج٧م إًمٞمف وم٢مٟمف جيهقز ذا ،شمِمؽمي ًمٚمح٤مضم٦م

يمه  يهدظمؾ  :سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمّمحػ ُمـ يم٤من ص٤مطم٥م ُمٙمتٌه٦م ُمه٤مذا يٗمٕمهؾ؟ ٟم٘مهقل ,ين ؾم٠مرضمع ًمّمقرة اًمٙمٚم٥م ٕ

ومٞمج٥م قمٚمٞمهؽ  :اًمٓم٤ٌمقم٦م ًمٞم٧ًم ىمٞمٛم٦م اعمّمحػىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مؾ وىمٞمٛم٦م ي٤ٌمع قمٚمٞمؽ سمخٛم٦ًم وصمالصملم قمٚمٞمؽ اعمّمحػ 

ٟمّمقا قمهغم أن  ءٕن اًمٗم٘مٝم٤موُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، ىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مؾ  ،أن شمٌذًمف ًمٚمٛمِمؽمي سم  دظمؾ قمٚمٞمؽ سمف وهق اًم٘مٞمٛم٦م هذه

ٓ  ،ًمٙمـ اًمذي ٓ جيهقز أن شمهؽمسمح ومٞمهف ،ىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مؾ جيقز ،ًمقرق جيقزاًمذي هق اىمٞمٛم٦م اًمرق  ،ىمٞمٛم٦م اًمٜمًخ جيقز

 وأظمٓمه٠م ُمهـ ظمهص ذًمهؽ سمه٤مًمٌٞمع ،إمجه٤مع ،ٓ أقمٚمؿ ومٞمف رظمّم٦م :ىم٤مل أمحد طمرام شمؽمسمح سم٤معمّمحػ هٚمٚم٦م واطمدة

ىمه٤ميض سمهـ ان ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهق إ :ىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ؟ـمٞم٥م اًمٙمٚم٥م ،ه قمٜمد احل٤مضم٦مؤإٟم  جيقز ذا ًمٚمٙم٤مومر،

ٟم٘مهؾ ُمٜمهف سمٕمهض ٕٟمهف أىمهؾ  وأ٦م ٜمَ ىمٌهؾ ُمةه٦م ؾَمه اٌؾ ًمف يمت٤مب قمٔمٞمؿ ُمٗم٘مقد يمه٤من ُمقضمهقدً ىم٤ميض اجلسمـ اٌؾ واجل

ن إ :وأٟمه٤م ىمٚمه٧م ًمٙمهؿ ،قمهغم اًمهدًمٞمؾاعمٌٜمٞمه٦م ٘مقاقمد اًموإصقل يـ اؾمٛمف اًمٗم٤مئؼ وهق ُمٌٜمل قمغم يمثػم ُمـ اعمت٠مظمر

سم٤مٕدًمه٦م اًمتل رضمحه٧م إُم٤م سم٤مًمٜمص وإُم٤م سم٤مًم٘م٤مقمدة وإُم٤م سم٤مٕدًم٦م واًمٙمت٥م  ،اًمؽمضمٞمح قمٜمد وم٘مٝم٤مئٜم٤م قمغم أرسمٕم٦م أصقل

ًًّ وم٢من اًمٕمٛمدة هٜم٤م يرضمح سم  فمٝمر ًمف هق ُمـ اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب وا ،ُمٜمٝم٤م اًمٕمٛمدة  شيمٚمٛم٦م همهػم ُمٗمٝمقُمه٦م»٦م وُمٜمٝم٤م ٜمَّ ًم

وم٘م٤ميض اجلٌهؾ رضمهح أٟمهف  ،يم٤من يرضمح سم  فمٝمر ًمف ُمـ اًمدًمٞمؾوم٢مٟمف ٌؾ ىم٤ميض اجلٓسمـ قمٌدون وُمٜمٝم٤م اًمٗم٤مئؼ ٓسمـ 

اإلُمه٤مم ذم ُمهذه٥م روايه٦م  هوههذ ،وًمٚم ؿمٞم٦م ثومٞمجقز سمٞمع اًمٙمٚم٥م ًمٚمّمٞمد وًمٚمحر ،جيقز سمٞمع اًمٙمٚم٥م اعم٠مذون ومٞمف

 -ؾامحد سمٜم٤مء قمغم اظمتٞم٤مر اسمـ ىم٤ميض اجلٌ

 ؟اعمزادسمٞمع ُم٤م طمٙمؿ  :ي٘مقل ,
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ىمه٤مل: ، ذم اًمٌٞمهعاًمٜم٤مس ن يتزايد وهق أوسمٞمع اعمزايدة اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ضمقازه  ،سمٞمع اعمزاد يًٛمك سمٞمع اعمزايدة

 ،ٓ ؟ًمٙمـ هؾ يدظمؾ ذم اًمًقمقمغم اًمنماء، نماء ُمـ اًمًمٞمس  ؟ ٓ،قمغم ذاء أظمٞمفاًمرضمؾ ذاء ُمـ وهؾ يٕمتؼم 

اًمًقم قمغم ؾمقم  ،(1)شظمٞمفأاًمًقم قمغم ؾمقم قمـ وهنك »رق سملم اًمنماء واًمًقم وم ،اًمًقم ذم وىم٧م اعمزايدة ضم٤مئز

ىمه٤مل: ؟ اصمٜم٤من ضم٤مئزان ىمٌؾ اًمٌٞمع ىمٌؾ أن يٌٞمع ؾم٤مم ؾمٚمٕم٦م ؾم٤مُمٝم٤م سمٙمؿ إذا ريمـ إًمٞمف، أظمٞمؽ ٓ شمًؿ ذم همػم اعمزايدة

ذم اخلط  دظمؾأن شمٓ جيقز ًمؽ  :ومٜم٘مقل ،مل يتٕم٤مىمد ًمٙمٜمف ريمـ إًمٞمف ومٝمذا ُم٘مدُم٦م ًمٚمٌٞمع ،ى أٟمف ريمـ إًمٞمفؽموم ،سمٕمنمة

إن  :ًمهذًمؽ ٟم٘مهقل ،ٕٟمف ُم٤م ىم٤مرب اًمٌمهء أظمهذ طمٙمٛمهف ؟ن اًمٕم٘مد مل يتؿأُم٤م اًمٕمٚم٦م ومٞمف ُمع  ف،ٕٟمف ريمـ إًمٞمزيد شمو

ًمؽ أن ختٓم٥م قمغم ظمٓم٦ٌم أظمٞمهؽ جيقز ٝم٤م ومال ظمٓم٥م اُمرأة ومريمـ إًمٞمف أهٚمُ إذا ُمثؾ اخلٓم٦ٌم و ،اًمًقم إذا ريمـ إًمٞمف

أُم٤م ذم أصمٜمه٤م ء اعمزايهدة وم٢مٟمهؽ جيهقز أن  ،٤مُٕمر ومٙمذًمؽ اًمًقموم٤مًمريمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمرو٤م سمقمٚمٞمٝم٤م، ٕٟمف يم٠مهنؿ قم٘مدوا 

 إلمج٤مع قمغم أن اًمًقم واعمزايدة ومٞمف دمقز-ًم :إلمج٤مع ىم٤مًمقاًميدظمؾ يمؾ ؿمخص ذم اعمزايدة 

 ؟ىم٤مل: ُم٤م طمٙمؿ سمٞمع اًمريم٤ٌمن

 ن سمٞمهع اًمريمٌه٤منأٟم٤مىمؾ يمالُمهف أٟم٤م ذيمر اًمٕمٚم ء وُمٜمٝمؿ اعمّمٜمػ وإٟم  و ،شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن ،قمٜمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾشمٙمٚمٛمٜم٤م 

 ك سم٤مًمنماء ُمٜمف-٘مَّ ٚمَ تَ ٞمُ وماًمرايم٥م  ي٘مٌؾأن  ،هق شمٚم٘مٞمف

 أؾم ك اًمزيٜم٦م؟ىم٤مل: هؾ جيقز سمٞمع أو ذاء  ,

ٕٟمهف ضمهرت  ،ىمد ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف جيقز ذاء ـم٤مئر ًمً ع صهقشمف أو رٞمةتهف ،ٟمٕمؿ جيقز سمٞمٕمٝم٤م وذاؤه٤م

ويذيمرون أن همرض، ذا ويمذًمؽ ؾمٛمؽ اًمزيٜم٦م ه ,ٟمص قمٚمٞمف اسمـ ُمٗمٚمح  –اًمٕم٤مدة قمٜمد اًمٜم٤مس أن اًمٓم٤مئر يتجٛمؾ 

 ،وأٟمه٤م مل أضمهربهذا ا ومٚمٞمٜمٔمر ًمًٛمؽ ذم طمقض وم٢مٟمف هيدي إقمّم٤مب ي٘مقًمقن ٤م وجمٝمدً يم٤من ُمره٘مً إذا اًمِمخص 

 -ًمٙمـ رسم  ر٤م همرض ُمٗمٞمد

 اًمٌٞمع؟ىمٞمٛمتٝم٤م سمٕمد ؾمداد و ؾٔضماًمتٍميػ سم٤م٤مسمط ذم أظمذ اًمًٚمع وسمٞمٕمٝم٤م قمغم ٟمٔم٤مم ْمُم٤م هق اًم :ي٘مقل ,

اؿمؽمي٧م ُمٜمؽ هذه اًمًٚمٕم٦م قمهغم أٟمٜمهل  :اًمنمط ومٞم٘مقل :حل٤مًم٦م إومما ،ًمف طم٤مًمت٤مناًمتٍميػ ن ٟمٔم٤مم إ :ٟم٘مقل

 ،إن هذا اًمنمط سم٤مـمؾ ٕٟمهف خيه٤مًمػ ُم٘مت٣مه اًمٕم٘مهد :ًمقن٘مقاًمٗم٘مٝم٤مء ي ،ٌٞمع شم٤مم وإٓ وم٤مًمٕم٘مد ُمٗمًقخ٤مًمإذا سمٕمتٝم٤م وم

صحٞمح ٕن هذا اًمنمط ن هذا اًمنمط أًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمذه٥م اقمغم  :ًمٙمـ ي٘مقًمقن ،هذه ىم٤مقمدة وم٘مٝم٤مء اعمذه٥م

                                                 

 (-2727صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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ذم اعمًٚمٛمقن يمٚمٝمؿ قمغم اًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م  ،اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ اعمًٚمٛمقن أنيٕمٜمل  ض،رومٞمف هم

ا ُمهـ اًمٕم٘مهقد إٓ وومٞمهف أحتداك دمد قم٘مدً  ،ذم اًمتقؾمع ذم سم٤مب اًمنموطوهق ُمٜمّمقص أمحد ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد 

، واًمٗم٘مٝمه٤مء ؾمٕمقن ذم اًمنموطأيمثر ُمـ ذط وذـملم وصمالصم٦م وأرسمٕم٦م وقمنمة ويتق ،ُمـ اًمنموط اًمٌمء اًمٙمثػم

اًمتل خت٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وخت٤مًمػ طم٘مٞم٘متف ويتقؾمٕمقن ذم اًمنموط اًمتل خته٤مًمػ ُم٘مت٣مه يٗمرىمقن سملم اًمنموط 

إن ُمـ اؿمهؽمى ُمهـ همهػمه ؾمهٚمٕم٦م  :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،ُمـ اًمنموط ٓ خت٤مًمػ ُم٘متْم٤مهيمثػًما اًمٕم٘مد وم٢من 

 وم٤مًمٕم٘مهدوأُم٤م قمهغم اعمهذه٥م  ،إٟمف جيقز :ومٜم٘مقل :ن اًمٕم٘مد ُمٗمًقخوإن مل يٌٕمٝم٤م وم٢م ،٤مًمٕم٘مد ٟم٤مومذومقمغم أٟمف إن سومٝم٤م 

 عٚم٤ٌمئع إول أن يرضمع ذم اًمٌْم٤مقم٦م اًمتل مل شمٌهوًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م سم٤مـمؾ أٟمف ٓ يّمح اًمٕم٘مّد! سمؾ ًم ،سم٤مـمؾسم٤مًمنمط 

إن اًمنمهط اًمّمهحٞمح أو اًمنمهط همهػم  ٤مههذا ُمٕمٜمهك ىمقًمٜمهشمٌ٘مك اًمٌْمه٤مقم٦م قمٜمهدك، ن أٓ أريد ي٘مقل: وًمف احلؼ 

 -صحٞمح

وههؾ ههل قمهغم إمجه٤مل  ،يمٞمػ أقمر  اًمٜمًه٦ٌم اعمحرُمه٦مسمٕم٧م أؾمٝمؿ ذيم٦م ؾم٤مسمؽ:  :أطمد اإلظمقان ي٘مقل ,

 ؟اعمٌٚمغ سمٕمد اًمٌٞمع أم ٓ

ٟمحهـ  ،اهذا سمح٨م ـمقيؾ ضمدً  ؟هؾ ومٞمٝم٤م ٟم٦ًٌم حمرُم٦م أم ٓ ،ًم٦م ذم ىمْمٞم٦م اًمٜم٦ًٌم اعمحرُم٦م٠مأول رء قمٜمدٟم٤م ُمً

اعم٤مل ٓ ُمـ اًم٘مهرض وإٟمه  ايمتًهٌقا قا ايمتًٌ ؿوم٢مهن هٟم٦ًٌم حمرُم٦م ٟمٜمٔمر ًمٜمقع اًمٙم٥ًم اًمذي ايمتًٌق :قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل

قن ذًمسمه٤م ؿه ،اىمؽموقا ؿه ،ن اًمٜم٦ًٌم هٜم٤م همػم واوح٦مأاحل٘مٞم٘م٦م أن إىمرب  أي اعمّم٤مٟمع، اعم٤مل ُمـ اًمٌٞمع واًمنماء

هؿ اًمذيـ أظمذوا ًمٞمس  ،سمذًمقا مل ي٠مظمذواومٝمؿ ن يم٤مٟمقا ىمد أظمذوا رسم٤م ٢موم ،ٓ أقمٚمؿ ,إن يم٤من ىمد أظمذوا رسم٤م  ,ًمٚمرسم٤م 

إذا يمه٤من ُمهـ اعمٌٞمٕمه٤مت رء حمهرم ًمتٌذًمف، ُمتك ٟم٘مقل: ٟم٦ًٌم حمرُمه٦م؟ ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م ٟم٦ًٌم حمرُم٦م  ،اًمرسمح وإٟم  سمذًمقه

ًٓ شميم٠من يٙمقن ُمـ اعمحالت اًمتج٤مري٦م اًمتل  ٤م٤م حمرُمً يٌٞمٕمقن ؿمٞمةً  ٤م ومحهالل إذا يمه٤من اعمه٤مل خمتٚمًٓمه ،٤م وطمراُمً ٌٞمع طمال

ًٓ  فأٟم ٖمّم٥مسم٤مب اًمذم وطمرام وم٘مد ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء  رومه٧م جي٥م إظمراج احلهرام إذا قمُ ٤م وم٢مٟمف  وطمراُمً إذا يم٤من اعم٤مل طمال

قمهغم أو  ،جي٥م أن خترج ٟمّمػ اًمرسمح أو ٟمّمػ اعم٤مل اًمهذي قمٜمهدك ف،وم٢من مل شمٕمٚمؿ وم٢مٟمف خيرج ٟمّمٗم ،ٟمًٌتف وىمدره

 -اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمزيد قمـ اًمٜمّمػ سم٘مرش

ذم عمجٚمس وقمروتٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومرهمٌهقا  ٧مأُمٝمٚمٜمل ومذهٌ :ؾمٚمٕم٦م سمخٛمًٛمة٦م ري٤مل وم٘مٚم٧م ًمف رضمؾ قمرض قمكمّ  ,

 وم  طمٙمؿ هذا اًمٌٞمع؟ :ي٤مل ومذه٧ٌم واؿمؽميتٝم٤مر لاًمًٚمٕم٦م سم٠مًمٗم
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ن يمٜم٧م ىمد قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ ُمهـ سمه٤مب اعمقصهق  ومٝمهق سمٞمهع إ ،واًمٌٞمع اًمث٤مين ٟمققم٤من ،إول صحٞمح اءاًمنم

وذم يمال احل٤مًمتلم اًمٕم٘مهد همهػم ٓزم وهمهػم ٓزم  ٦م،ُمٕمٞمٜم لومٝماعمٕمٞمٜم٦م اًمًٚمٕم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م  ىمٚم٧م:وإن يمٜم٧م  ،ُمقصق 

 ،إذ ًمهق اؾمهتٚمٛم٧م اًمهثٛمـ ًمّمهح اعمقصهق  دون اعمٕمهلم ،مل شمًتٚمؿ اًمثٛمـ ٕٟمؽ ؟عم٤مذا ًمٞمس سمالزم ،اًمٕم٘مد اًمث٤مين

إذ ًمق اؾمتٚمٛم٧م إًمٗملم ًمّمح اًمٕم٘مد ويمه٤من ُمهـ سمه٤مب ٕٟمؽ مل شمًتٚمؿ إًمٗملم، ن اًمٕم٘مد اًمث٤مين همػم ٓزم إ :ومٜم٘مقل

 أٟمف همػم ٓزم ومال سمد أن دمدد اًمٕم٘مد ُمرة أظمرى-همػم صحٞمح ُمٕمٜم٤مه وم٤مًمٕم٘مد ٤م وأُم٤م ًمق يم٤من ُمٕمٞمٜمً  اعمقصقوم٤متسمٞمع 

طمٌٝم٤م ٓ يٕمٚمهؿ ٤ميمٛمـ شمٚم٘مك ؾمهٞم٤مرة أضمهرة وصه ؟هؾ يٙمقن شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن ذم اعمٜم٤مومع :ي٘مقل أطمد اإلظمقان ,

 ؟اعمقاىمػصمٛمـ اًمًقق وم٤مؾمت٠مضمره٤م سمثٛمـ أىمؾ ُمـ اعمقضمقد ذم 

 -حتت٤مج إمم ُمراضمٕم٦مًمٕمٚمٝم٤م  ،حتت٤مج إمم شم٠مُمؾ ،ٓ أقمٚمؿ

 ؟ٚمد همػم اعمًٚمٛملمُمـ همػم اعمًٚمٛملم وهق ذم سماًمتل شمذسمح هؾ ي٠ميمؾ اعمًٚمؿ اًمذسم٤مئح  :ي٘مقل ,

هٜمه٤مك أُمهران ٓ سمهد أن  :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ٟم٘مقل ،٤م وم٢مٟمف جيقز ذسمٞمحتفٟمٕمؿ ٓ ؿمؽ أن همػم اعمًٚمؿ إذا يم٤من يمت٤مسمٞمً 

اًمقدضمه٤من  ،وإُمر اًمث٤مين أن يٙمقن اًمهذسمح سم٘مٓمهع اصمٜمهلم ُمهـ أرسمهع ،أن اًمذاسمح يمت٤ميب :إُمر إول ،ٟمت٠ميمد ُمٜمٝم 

يٌ٘مهك قمٜمهدٟم٤م حيهرم، قمدم أطمدمه٤م وم٢مٟمهف ٓ قمدمه٤م أو وضمقدمه٤م أو شمٞم٘مٜم٤م ٟمٜمٔمر ر  وم٢من شمٞم٘مٜم٤م  ، إًذاواعمري واحلٚم٘مقم

 ،ٟمٜمٔمر ًمٚمٔمه٤مهر :ومٜم٘مقل ؟ ذم اًمًقق مل شمٕمٚمؿ ُمـ ذسمحف ويمٞمػ ذسمحدمد حلً  و٤م دمد دضم٤مضًم  مل شمٕمٚمؿ،ُم٠ًمًم٦م وهق إذا 

ىمه٤مل: ؟ يمهر قمٚمٞمهف اؾمهؿ اهلل أم ٓودًمٞمؾ ذًمؽ طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أٟمهف ي٠مشمٞمٜمه٤م اًمٚمحهؿ ٓ ٟمٕمٚمهؿ ههؾ ذُ 

وؾمهٞمٛمر إن ؿمه٤مء  –وم٘مٝم٤مؤٟمه٤م محٚمف وىمد  ،ٜمٔمر ًمٚمٔم٤مهرومدل ذًمؽ قمغم أٟمف يُ  (1)شوم٤مذيمروا اؾمؿ اهلل قمٚمٞمف أٟمتؿ ويمٚمقا»

 ؟يمٞمهػ يٙمهقن اًمٔمه٤مهر ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب، ًمذسم٤مئح همػم اعمًٚمٛملمأن هذا احلدي٨م هق  –اهلل ُمٕمٜم٤م ذم سم٤مب اًمتذيمٞم٦م 

د وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمٌٚمد يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م أهنه٤م ُمهـ أههؾ ٟمٜمٔمر إمم اًمٌٚم :ٟم٘مقل ؟ٓ أقمٚمؿ ُمـ اًمذاسمحسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذاسمح:  :ٟم٘مقل

إن اًمٔمه٤مهر أن  :ومٜم٘مهقل :٠موروسم٤م ُمثال وأُمريٙم٤م اًمِم ًمٞم٦م واجلٜمقسمٞم٦م ههؿ أههؾ اًمٙمته٤مب يٖمٚمه٥م قمٚمهٞمٝمؿيماًمٙمت٤مب 

 :ًمه٥م قمٚمهٞمٝمؿ اًمقصمٜمٞمه٦م٤م٤مًمٖموم يم٤مًمٞم٤مسم٤من واًمّملم هؿ وصمٜمٞمقن ٕهنؿ سمقذيقن لموأُم٤م إن يم٤من اًمٌٚمد وصمٜمٞم ،اًمذاسمح يمت٤ميب

إُمر اًمث٤مين ٟمٜمٔمهر ًمٚمٔمه٤مهر ذم ىمْمهٞم٦م  ،ا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٌمء إولإذً ، ٤م وصمٜمل ومال حتؾ ذسمٞمحتفاًمٔم٤مهر أن ذاسمحٝم :ٟم٘مقل

ٟمٜمٔمهر ًمٔمه٤مهر  :ٟم٘مهقل :رسمٕمه٦مأوضمؾ وُمـ طمٞم٨م ىمٓمع اصمٜملم ُمهـ  ذيمر اهلل قمزّ سماٟمتٗم٤مء اًمنموط ُمـ طمٞم٨م اًمتًٛمٞم٦م 

                                                 

 (-7398صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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 ،طمٞمٜمةذ جيقز ،يمل٤م وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف ىمد ذُ وإن وضمدشمف ُم٘مٓمققمً  ،ن وضمدت اًمدضم٤مضم٦م رأؾمف قمٚمٞمف وم٢مٟمف مل يذسمح٢محؿ ومٚماًم

 ،٤م وإٟمه  ههق إطمهقطًمهٞمس ٓزًُمه ،أٟمؽ شمٌح٨م قمـ يمٚمٛم٦م طمهاللوإطمقط وًمٙمٜمف ُمـ سم٤مب إومم  ،وٓ يٚمزم

وىمهد صهدرت ومٞمٝمه٤م ومتهقى ُمهـ اًمٚمجٜمه٦م  ،قمٚمٞمٝم٤م أهؾ اًمٙمته٤مب ٌالد اًمتل يٖمٚم٥ماًمذم وإًمزم وًمٙمٜمف ًمٞمس إشمؿ 

احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمهٕمؼ  ،م هٜم٤م طمرُ يم٤مُماًل ن اًمّمٕمؼ إذا يم٤من صمؿ زه٘م٧م اًمروح ٤ٕم يمٚمف اًمّمٕمؼ ًمٞمس طمراُمً اًمدائٛم٦م، 

سمهـ اوىمٌؾ زهقق اًمروح وًمق يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ُمًت٘مرة وأطمًـ ُمـ شمٙمٚمؿ قمـ احلٞم٤مة اعمًت٘مرة ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٘مهدُملم 

إذا يم٤مٟم٧م احلٞم٤مة ُمًت٘مرة صمؿ ىمٓمع رأؾمهف وم٢مٟمهف طمٞمٜمةهذ ُمٓمٌققم٦م، اًمِم٤مومٕمل ًمف رؾم٤مًم٦م  شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م»اًمٕم دي 

قمهغم خهدر صمهؿ يٛمهر تي ي٘متؾ سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٕمت٤مدة يّمٕمؼ صمؿ يٛمهر ومٞمٙمهقن سمٛمث٤مسمه٦م اعمهمٚم٥م اًمّمٕمؼ أٟمف اًمذأو ،جيقز

إٓ رء يًهػم، ًمٙمهـ ًمهق شمه٠مظمر ٓ يٙمقن سملم اًمتزيمٞمه٦م وسمهلم اًمّمهٕمؼ هذا جيقز ٕٟمف  ،اًمًٙملم ومت٘مٓمٕمف ذم حمٚمف

 -اًمٔمـ ٟمٜمٔمر ًمٖمٚم٦ٌم ، إذا يم٤من ظمٜمً٘م٤م ٓ جيقز، طمٞمٜمةذ ٓ جيقزومل ي٘مٓمع رأؾمف إٓ سمٕمد زهقق روطمف يم٤مُماًل اًمّمٕمؼ 

 ؟صمؿآهؾ أيمؾ اًمٚم٘مٓم٦م اًمتل وضمدهت٤م ذم احلرم  :ي٘مقل ,

احلدي٨م سيح وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وٟمف جيقز اًمت٘م٤مط ًم٘مٓم٦م احلرم ًمٙمـ اًمّمحٞمح أاًمّمحٞمح  :ٟم٘مقل ،ٟمٕمؿ

ا ُمه٤م إذً  :ُمٕمهر  يمقٟمهفوُمٕمٜمهك  ،شٓ ًمٚمٛمٕمر إ» ، ـمًٌٕم٤م اعمذه٥م وضمٝمف سمهاعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز اًمت٘م٤مط ًم٘مٓم٦م احلرم

يؽميمٝمه٤م ذم ًمتٕمريٗمٝمه٤م وإٓ ًمٙمـ فم٤مهره إٓ عمٕمر  يٚمت٘مٓمف  ،ٚمجٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مًم واٜمٔمرضم٤مز اُمتاليمف، وميٗمف شمٕمر ٤مزدام ضم

وم٢مٟمهف أصمهؿ سم٠مظمهذه٤م دون اعمديٜمه٦م وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٛمـ وضمد ًم٘مٓم٦م ذم احلرم واعم٘مّمقد سم٤محلرم ُمٙم٦م وم٘مهط  ،ُمٙم٤مهن٤م

 -ء ُمٙم٦من يتّمدق سمثٛمٜمٝم٤م قمغم وم٘مراأٝم٤م وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف وجي٥م قمٚمٞمف رده٤م وم٢من شمٚمٗم٧م قمٞمٜمُ 

 ؟اًمًٞم٤مرات هؾ ر٤م اطمتٙم٤مر أم شمٚم٘مل اًمريم٤ٌمن أم طم٤مً ًم٤ٌمد تاًمقيم٤مًم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ُمثؾ ويم٤مٓ :ي٘مقل ,

ذم إٟمه  ههق وسمٞمهع احله٤مً ًمٚمٌه٤مد  ،ٟمف إٟم  يٙمهقن ذم احل٤مضمٞمه٤متأؾمٞم٠مي ُمٕمٜمك آطمتٙم٤مر  ،ُمـ هذهٓ واطمد 

 -ُمـ إُمقر احل٤مضمٞم٦مواًمًٞم٤مرات ًمٞم٧ًم  ،احل٤مضمٞم٤مت

 . ٜم٤م حمٛمد اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمّ وصغّم 
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 باب الربا

وأؿمهٝمد أن حمٛمهًدا  ،وأؿمٝمد أن اهلل وطمهده ٓ ذيهؽ ًمهف ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤مًملم ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 صههغّم اهلل قمٚمٞمههف وقمههغم آًمههف وأصههح٤مسمف وؾمههّٚمؿ شمًههٚمٞمً  يمثههػًما إمم يههقم اًمههديـ صمههؿ أُمهه٤م سمٕمههد ،قمٌههده ورؾمههقًمف

اشمّمػ سمقاطمد ُمـ صمالث أُمقر، أول هذه ىمد  أن يٙمقن ُمٕمٜم٤م سم٤مُٕمس أن يمؾ سمٞمع إصؾ ومٞمف أٟمف ضم٤مئز إٓ وم٘مد ُمرّ 

واعمٕمٜمك اًمث٤مين أن يٙمقن اًمٌٞمهع ومٞمهف  ،إُمقر اًمثالصم٦م أن يٙمقن اًمٌٞمع ُمٜمٝمًٞم٤م قمٜمف يم٤مًمٜمجس سمٕمٞمٜمف واخلٛمر وٟمحق ذًمؽ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمـ سمٞمهع  ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ شمٗمّمٞمؾ ذًمؽ ،همرر ودًمٞمٚمف ُم٤م صم٧ٌم ذم صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ هنل اًمٜمٌَّ

 اًمٖمرر وسملم اًمرسم٤م أن سمٞمقع اًمٖمرر هنل قمٜمٝم٤م عمّمهٚمح٦م اعمتٕم٤مىمهديـ لمواًمٗمرق سم ،ُٕمر اًمث٤مًم٨م ىمٚمٜم٤م أٟمف اًمرسم٤موا ،اًمٖمرر

 ءوأُم٤م اًمرسم٤م وم٢مٟم  هنل قمٜمف عمٕمٜمك ذقمل وهق اًمذي يًهٛمٞمف اًمٗم٘مٝمه٤م ،ٝمل ٕضمؾ ُمّمٚمح٦م اًمٕمٌد وطم٘مفومأو أطمدمه٤م 

وأُم٤م اًمرسم٤م وم٢مٟمهف حيهرم يمثهػمه  ،ٚمف ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمفإن اًمٖمرر جيقز ىمٚمٞم :وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،وضمّؾ  سمحؼ اهلل قمزّ 

وأمجٕمقا ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًهف قمهغم  ،مجع أهؾ اًمٕمٚمؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم طمرُم٦م اًمٖمرر يمثػمهأوىمد وٓ ومرق، وىمٚمٞمٚمف 

طمتٞم٩م إًمٞمف أو يم٤من شمًٌٕم٤م ذم اًمٕم٘مد همهػم ُم٘مّمهقد ومٞمهف، أو اُ واعمراد سم٤مًمٖمرر اًم٘مٚمٞمؾ هق يمؾ همرر  ،ضمقاز اًمٖمرر اًم٘مٚمٞمؾ

يٛمٙمـ ومّمٚمف قمـ أصٚمف، أو يم٤من ىمٚمٞماًل ضمًدا ُم٘م٤مرٟم٦م ُمع ؾم٤مئر اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، ومٙمؾ ُم٤م اشمّمػ سمقاطمد ُمـ  يم٤من مم٤م ٓ

اًمث٤مين ُمـ أؾم٤ٌمب اًمٕم٘مقد اعمحرُم٦م وههق اًمرسمه٤م،  ٥مهذه اًمّمٗم٤مت إرسمع وم٢مٟمف يًٛمك همرًرا يًػمًا، ٟمٌدأ أن سم٤مًمًٌ

ٕم٤مم وم٢مٟمف أـمٚمؼ اًمرسم٤م قمغم يمهؾ يمًه٥م ُمٕمٜمك قم٤مم وُمٕمٜمك ظم٤مص، وم٠مُم٤م اعمٕمٜمك اًم ،واًمرسم٤م ورد ذم اًمنمع قمغم ُمٕمٜمٞملم

وىمد صمٌته٧م ،حمرم، وأُم٤م اعمٕمٜمك اخل٤مص وم٢مٟم  أـمٚمؼ قمغم سمٞمع اعم٤مًملم اًمرسمقيلم إذا يم٤من ذم أطمدمه٤م ٟمًئ أو ومٞمف ومْمؾ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم شمٗمّمٞمؾ أطمٙم٤مم اًمرسم٤م سمٞمد أن يمثػمً  ا ُمهـ ضمزئٞم٤مشمهف اظمتٚمهػ ومٞمٝمه٤م أطم٤مدي٨م يمثػمة قمـ اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ زادٟم٤م سمٞم٤مًٟمه٤م ،ٜم٤ًم سمٞمّ أهؾ اًمٕمٚمؿ اظمتالوًم٤م  وًمذًمؽ ىم٤مل: قمٛمر ريض اهلل قمٜمف: ًم٘مد وددت أن اًمٜمٌَّ

ذم صمالث ُم٤ًمئؾ وذيمر ُمـ هذه اعم٤ًمئؾ ُم٠ًمًم٦م اًمرسم٤م وذًمؽ ًمدىم٦م هذا اًم٤ٌمب ذم سمٕمض ضمزئٞم٤مشمف، سمدأ اعمّمٜمػ هذا 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىمه٤مل اًمهذه٥م سم٤مًمهذه٥م واًمٗمْمه٦م سم٤مًمٗمْمه٦م » :اًم٤ٌمب سمحدي٨م قم٤ٌمدة ريض اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌَّ

وم٢مذا اظمتٚمٗم٧م هذه إصهٜم٤م   ،واًمؼم سم٤مًمؼم واًمِمٕمػم سم٤مًمِمٕمػم واًمتٛمر سم٤مًمتٛمر واعمٚمح سم٤معمٚمح ُمثاًل سمٛمثؾ ؾمقاء سمًقاء

 سمه٤مبهذا احلهدي٨م ُمهـ إطم٤مديه٨م إصهقل ذم  (1)شكومٛمـ زاد أو اؾمتزاد وم٘مد أرسم ،ومٌٞمٕمقا يمٞمػ ؿمةتؿ يًدا سمٞمد

                                                 

 (-1587صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)
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 ،ُمـ اعم٤ًمئؾ إذا شمّمقرت هذه اعم٤ًمئؾ شمّمقر يمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ ههذا اًمٌه٤مبد وٟم٠مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م قمد ،اًمرسم٤م

إن هذا احلدي٨م دًمٜم٤م قمغم أن اًمرسم٤م صمالصم٦م  :ٟمقاع اًمرسم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقلأُم٠ًمًم٦م هق أول هذه اعم٤ًمئؾ ُمتٕمٚم٘م٦م اذا احلدي٨م 

 :واًمٜمقع اًمث٤مًمه٨م، أن يٙمقن اًمرسم٤م رسم٤م ٟمًئ وشم٠مظمػم :واًمٜمقع اًمث٤مين،أن يٙمقن اًمرسم٤م رسم٤م ومْمؾ  :اًمٜمقع إول،أٟمقاع 

ُمهـ سمه٤مب شمٖمٚمٞمه٥م  ،أيًْم٤م ُمـ سم٤مب اًمتجهقز ٠مواًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمقن اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ٟمً ،٤مُمٕمً  ٠مُم٤م مجع رسم٤م اًمٗمْمؾ واًمٜمً

 وضمٕمؾ اًم٘مًٛم٦م صمالصمٞم٦م ٓ،وسمٕمْمٝمؿ يًٛمل اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م سمرسم٤م اًمديقن وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمف رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م  ،اًمت٠مظمػم ومٞمف

أُم٤م اًمٗمْمؾ ومدًمٞمٚمف ُم٤م ضم٤مء ذم احلهدي٨م ،٤م اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ُمٕمً  ضمٕمٚمٝم٤م ىمًٛم٦م صمٜم٤مئٞم٦م سمدُم٩مُمـ ٚم٤ٌمب أوٌط ًمؿمؽ أٟمف 

وأُم٤م رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م أو اًمديقن هق ُمه٤م  ،شا سمٞمديدً » :وم٢مٟمف ىم٤مل ٠موأُم٤م اًمٜمً ،ش سمٛمثؾُمثاًل »ُمـ ىمقًمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 

 -اًمرسمقيـ أو هذيـ اًمٜمققملم ُمـ اًمرسم٤م هذيـمجع 

ن اًمرسمه٤م ٓ إ :ٟمٜمه٤م ٟم٘مهقلأًم٦م ٠م٤م ُمـ هذا احلدي٨م وهل ُمًهاعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمٕمٜم٤م وهل ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م أيًْم٤م ٟم٠مظمذه

ٟم  جيهري ذم سمٕمهض إُمهقال دون إجيري سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ٓ دمري مجٞمع أٟمقاقمف ذم مجٞمع إُمقال و

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أُمهره أن ي٠مظمهذ  ،سمٕمض وًمذًمؽ ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص أن اًمٜمٌَّ

وسمٜمه٤مء قمهغم ،دل قمغم ضمقاز اًمزي٤مدة ُمـ سمٕمض أٟمقاع اعمٕم٘مقد قمٚمٞمهف وماًمّمدىم٦م  ىمالئص٤مًمثٜمتلم ُمـ سماإلسمؾ اًمقاطمدة 

ؾمه٠مذيمر  ، ذم ُم٠ًمًم٦م قمٚم٦م اًمرسم٤م وًمٙمـ هيٛمٜم٤م ُمـ ههذا ىمهقًملم وم٘مهط٤م ـمقياًل إن ٕهؾ اًمٕمٚمؿ يمالُمً  :ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل

ٟمهف ههق ٠ٕمظمريـ واًم٘مقل اًمث٤مين اًم٘مقل إول ٕٟمف اعمِمٝمقر قمٜمد اعمتضمًدا، وم٢من إىمقال يمثػمة وإٓ هذيـ اًم٘مقًملم 

وم٢من هذه إُمقال اًمًهت٦م اعمهذيمقرة ذم  ،ػمةىمّمىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ هنل اًمٕمٚم٦م ٟمذيمر ُم٘مدُم٦م  ،اًمذي اظمت٤مره اعمّمٜمػ

٤من ريهؿ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم ضمٕمٚممجع أهؾ اًمأهذا احلدي٨م وهل اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واًمتٛمر واًمؼم واًمِمٕمػم واعمٚمح 

ن أهؾ اًمٕمٚمهؿ أمجٕمهقا إ :ُمر اًمث٤مين اًمذي أمجع قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ أيًْم٤م أٟمٜم٤م ٟم٘مقلجي٥م أن ٟمٕمٚمؿ ذًمؽ، إ ،اًمرسم٤م ومٞمٝم٤م

 ،وم٤مًمذه٥م واًمٗمْم٦م ىمًهؿ ،أيًْم٤م قمغم أن هذه إُمقال اًمًت٦م اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م ذم هذا احلدي٨م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم

ل إرسمٕمه٦م وإُمقال إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ىمًؿ صم٤من، وًمذًمؽ وم٢من اعم٤مًملم إوًملم ر  قمٚمه٦م ُمٜمٗمّمهٚم٦م قمهـ قمٚمه٦م إُمهقا

ٓسمد أن ٟمهذيمر  ٜم٤ماًم٤ٌمىمٞم٦م وهذا سم٢ممج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ وٓ ٟمزاع سمٞمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ طمٞمٜم  ٟمتٙمٚمؿ أن قمـ اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م وم٢مٟم

ـمٞمه٥م، اًمٕمٚمه٦م ذم اعمه٤مًملم  ،قمٚم٦م ًمٚم ًملم إوًملم ومه٤م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وقمٚم٦م ًمألُمقال إرسمٕم٦م اًمتل سمٕمده٤م ،قمٚمتلم
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 (1)شوزًٟم٤م سمقزن ويمهٞماًل سمٙمٞمهؾ»ٕٟمف ضم٤مء ذم سمٕمض ـمرق احلدي٨م  ،إوًملم قمغم ُمِمٝمقر اعمذه٥م أهن٤م اًمقزن وم٘مط

ومٙمهؾ  ،واًمٕمٚم٦م ذم إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م إٟم  هق اًمٙمٞمؾ ،ومدل قمغم أن اًمٕمٚم٦م ذم إوًملم اًمقزن ؾمقاء يم٤من صمٛمٜم٤ًم أو همػم صمٛمـ

ؾمقاء يمه٤من وُم٤م مل يٌع سم٤مًمٙمٞمؾ واًمقزن  ،ُم٤م سمٞمع سم٤مًمقزن أو سمٞمع سم٤مًمٙمٞمؾ ُمٓمٕمقًُم٤م أو همػم ُمٓمٕمقم وم٢مٟمف جيري ومٞمف اًمرسم٤م

سمٞمع سم٤مًمٕمد أي سم٤محل٦ٌم أو سمٞمع سم٤مًمزرع يم٤معمؽم وهمػمه وم٢مٟمف ٓ جيري ومٞمف اًمرسم٤م، اعم١مًمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم واومؼ ذم اًمهذه٥م 

وظم٤مًمػ ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين وهق إؿمٞم٤مء إرسمٕم٦م ومجٕمهؾ اًمٕمٚمه٦م  ،واًمٗمْم٦م ُم٤م ذيمره اعمت٠مظمرون وأن اًمٕمٚم٦م ومٞمف اًمقزن

وأن يٙمهقن ُمٓمٕمقًُمه٤م وؾمهٞم٠مي يمالُمهف سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ، إًذا اًمٕمٚمه٦م ذم  ومتٙمقن ُمريم٦ٌم ُمـ اًمٙمٞمؾ ،ومٞمف ُمريم٦ٌم ُمـ أُمريـ

 ،اًمذه٥م واًمٗمْم٦م يٚمحؼ ا  يمؾ ُمقزون يمؾ رء ي٤ٌمع وزًٟم٤م سم٤مجلرام وٟمحقه :هل ىمً نٟم٘مقل: إُمقال اًمرسمقي٦م 

وقمٜمد اعمّمهٜمػ هٜمه٤م ذم ههذا  ،وإُمقر إرسمٕم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م يٚمحؼ ا٤م قمغم اعمِمٝمقر قمٜمد اعمت٠مظمريـ يمؾ ُم٤م ي٤ٌمع سم٤مًمٙمٞمؾ

ت٤مب وم٘مط يمؾ ُم٤م يم٤من يتٕم٤مُمؾ سمف سم٤مًمٙمٞمؾ ُمع يمقٟمف ُمٓمٕمقًُم٤م ومجٕمؾ اًمٕمٚم٦م ُمريم٦ٌم ُمهـ وصهٗملم، ههذه اًمٕمٚمه٦م إذا اًمٙم

ًٓ رسمقًيه٤م و ٟمتٌهف رهذا اعمّمهٓمٚمح، إذا اوضمدت ذم ُم٤مل ؾمقاء يم٤من اًمٕمٚم٦م إومم أو اًمٕمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢مٟمٜم٤م ٟمًٛمل اعم٤مل ُم٤م

وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢مٟمٜم٤م ،اًمٕمٚم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ  ومٞمف هذه تأـمٚمؼ ذم سم٤مب اًمرسم٤م أن اعم٤مل ُم٤مل رسمقي ُمٕمٜم٤مه أٟمف وضمد

اعم٤مل اًمرسمهقي  :وًمذًمؽ إي٤مك أن شمٔمـ طمٞمٜم  ٟم٘مقل ٤م،إن اًمرسم٤م ٓ جيري إٓ ذم إُمقال اًمرسمقي٦م دون ُم٤م قمداه :ٟم٘مقل

ومٞمف قمٚم٦م اًمرسم٤م إُم٤م اًمٙمٞمهؾ واًمهقزن قمهغم  تٓ إذا ىمٞمؾ اعم٤مل اًمرسمقي يٕمٜمل اًمذي وضمد ،أي اًمذي شمٕمقُمؾ ومٞمف سم٤مًمرسم٤م

 -ـمٞم٥م ،ر أو اًمقزن واًمٙمٞمؾ اعمٓمٕمقم قمغم اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ هٜم٤م ومتٙمقن قمٚم٦م ُمريم٦ٌم ُمـ وصٗملماعمِمٝمق

ًٓ  :اعم٠ًمًم٦م إظمػمة اًمتل هتٛمٜم٤م ُمـ هذا احلدي٨م وهق يمٞمػ ٟمٓمٌؼ ههذه اًمٕمٚمه٦م قمهغم أٟمهقاع اًمرسمه٤م؟ ٟم٘مهقل أو

يمؾ ُم٤مًمٞملم رسمقيلم اشمٗم٘م٤م ذم اجلٜمس،  إن رسم٤م اًمزي٤مدة ٓ جيقز سملم :ومٜم٘مقل –وهق رسم٤م اًمزي٤مدة  ,سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرسم٤م اًمٗمْمؾ 

ُم٤م ُمٕمٜمك يمالُمٜم٤م هذا؟ أن يمؾ ُم٤مًمٞملم رسمقيلم يقضمد ومٞمٝم  قمٚم٦م اًمرسم٤م اشمٗم٘م٤م ذم اجلٜمس وؾمٞم٠مي يمهالم اعمّمهٜمػ سمٕمهد 

ًٌه٤م سمىمٚمٞمؾ أن اعمراد سم٤مجلٜمس هق يمؾ رء ًمف اؾمؿ ظم٤مص سمف وم٢مٟمف ٓ جيقز اًمزي٤مدة ومٞمهف  رسمه٤م اًمٗمْمهؾ، ومٚمهق سمٕمه٧م ذه

سمٜمح٤مٍس وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل ومٞمٝم٤م قمٚم٦م  ٤مٟمح٤مؾًم وطمديًدا سمحديد وأرًزا سم٠مرز وسمًرا سمؼم وومْم٦م سمٗمْم٦م وسمذه٥م 

ٓ جيقز ومٞمف رسم٤م  :وم٢مٟمٜم٤م طمٞمٜمةٍذ ٟم٘مقل :اًمرسم٤م إًذا هق ُم٤مل رسمقي واحتد اًمثٛمـ واعمثٛمـ سم٠من يم٤مٟم٤م مجٞمًٕم٤م ُمـ ضمٜمس واطمد

حيهرم  ٠مإن رسم٤م اًمٜمًه :ومٜم٘مقل :اًمت٠مظمػموهق  ٠ماًمٗمْمؾ، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ قم٘مقد اًمرسم٤م وهق رسم٤م اًمٜمً

                                                 

 (-195.5( سمٜمحقه- اإلرواء )6194صحٞمح- ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي )( 1)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 157 

 ,يٕمهل اًمهثٛمـ واعمهثٛمـ  –ذم صقرشملم، اًمّمقرة إومم ُمثؾ اًمذي حيرم ومٞمف رسم٤م اًمٗمْمؾ وهق يمؾ ُم٤مًمٞملم رسمقيلم 

اشمٗم٘م٤م ذم اجلٜمس هذه اًمّمقرة إومم، واًمّمقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م ذم يمهؾ ُمه٤مًمٞملم رسمهقيلم احتهدا ذم اًمٕمٚمه٦م وإن اظمتٚمٗمه٤م ذم 

يمؿ اًمٕمٚمؾ؟ سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمت٤من وم٘مط ٓ يقضمد همػممهه٤م اًمهذه٥م  ،اًمٕمٚم٦ميمؾ ُم٤مًمٞملم رسمقيلم احتدا ذم  ،اجلٜمس

واًمٗمْم٦م ر  قمٚم٦م وُم٤م قمدامه٤م ر٤م قمٚم٦م أظمرى إذا اشمٗمؼ اعم٤مٓن اًمثٛمـ واعمثٛمـ ذم اًمٕمٚم٦م وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًمه٦م ٓ جيهقز 

ز ًمٙمهؿ أن ٤م وومْم٦م ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمهف ٓ جيهقذه٥م وومْم٦م ُم٤م دام ذهًٌ  ،اًمتٗمرق إٓ سم٤مًمت٘م٤مسمض وإن اظمتٚمػ اجلٜمس

شمتٗمرىمقا ُمـ اعمجٚمس إٓ وىمد طمدث هٜم٤مك اًمت٘م٤مسمض وهٙمذا، اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمهقاع اًمرسمه٤م وههق رسمه٤م اجل٤مهٚمٞمه٦م 

اًمذي يًٛمك سمرسم٤م اًمديقن وم٢مٟمف قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ حيرم سملم يمؾ ُم٤مًملم اشمٗم٘م٤م ذم اجلٜمس ؾمهقاء يمه٤من اعمه٤مٓن رسمهقيلم أو 

وم٢مٟمف حيرم ومٞمف رسمه٤م اجل٤مهٚمٞمه٦م اًمهذي جيتٛمهع ومٞمهف رسمه٤م  يمؾ ُم٤مل ُمثكم ،داُم٧م إُمقال ُمـ اعمثٚمٞم٤مت ًمٞم٤ًم سمرسمقيلم ُم٤م

وأُم٤م همػم اعمثكم وم٢مٟمف جيقز ومٞمف رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م يمه   ،و٤مسمط اعمثكم وهمػم اعمثكمذم وهذا سمٜم٤مء قمغم اًمتقؾمع  ٠ماًمٗمْمؾ واًمٜمً

إمم ع رضمهٕٟمف سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمهؿ أن احلٞمهقان ًمهٞمس ُمثٚمٞمه٤ًم، ٟماًم٘مالص ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو ذم سمٞمع 

 -مجٚم٦م ٟم٠مظمذه مجٚم٦موم اعمّمٜمػ يمال

ههذه اجلٛمٚمه٦م  ،ٞمؾ أو ُمقزون سمجٜمًف إٓ ُمثاًل سمٛمثؾٙمي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: وٓ جيقز سمٞمع ُمٓمٕمقم ُم

وم٢من هذه اجلٛمٚم٦م شمدل  ،ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م طمٙمٛملم ؾمٌؼ ذيمرمه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، احلٙمؿ إول ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م ُم٤م هل

٤م  إرسمٕم٦م اًمتل ذيمرت ذم طمدي٨م قم٤ٌمدة إظمػمة أٟمهف يٙمهقن ُمٓمٕمقًُمه٤م قمغم أن اعمّمٜمػ يرى أن اًمٕمٚم٦م ذم إصٜم

أي ًمهٞمس ُمٓمٕمقًُمه٤م ٕي  :ٟمهف ُمٓمٕمهقم: إإذا ىمه٤مًمقا ءٞمؾ، وُمراد اًمٗم٘مٝم٤مٙمٓ جيقز سمٞمع ُمٓمٕمقٍم ُم :ٞماًل ًمذًمؽ ىم٤ملٙمُم

ُمهثاًل ٤مًمتٌـ ومأطمد سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن ُمٓمٕمقُم٤مً  ًممدُمٞملم، وم٤معمٓمٕمقم ًمٖمػم أدُمٞملم ٓ يٙمقن داظماًل ذم هذه اًمٕمٚم٦م، 

وم٘مقًمهف  ،وُمثٚمف ي٘مه٤مل: ذم يمهؾ ُمه٤م يٙمهقن ُمٓمٕمقًُمه٤م ًمٚمحٞمهقان ،هذاذم ٟمف داظمؾ إ :هق ُمٓمٕمقٌم ًمٚمحٞمقان ومال ٟم٘مقل

ودًمٞمهؾ  ،ُمٓمٕمقم أي ًممدُمل، أيًْم٤م اجلٛمٚم٦م اًمتل سمٕمده٤م شمدًمٜم٤م قمهغم أن اًمٕمٚمه٦م ذم اًمهذه٥م واًمٗمْمه٦م أٟمهف ُمهقزون

ومدل قمغم أٟمف اًمٕمٚمه٦م ومٞمٝمه٤م  (1)شيمٞماًل سمٙمٞمؾ: ٤م سمقزنوزٟمً »وسمٕمض اًمرواي٤مت  شإٓ ُمثاًل سمٛمثؾ» :اعمّمٜمػ ذم ذًمؽ ىم٤مل

ـمٞم٥م، ىمٌؾ أن اٟمت٘مؾ إمم اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمٕمده٤م ؾم٠مضمٕمؾ شمٓمٌٞمً٘م٤م وؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ شمقضمٞمف هذا اًمتٓمٌٞمؼ  ،اًمقزن واًمٙمٞمؾ

يم٤مٟم٧م ُم٘مٌقو٦م سم٤مًمٞمهد أو ء ي ٟمتٕم٤مُمؾ ا٤م ُمـ اًمري٤مٓت وهمػمه٤م ؾمقاذاًمٜم٘مد اًمأو سمٕمد ىمٚمٞمؾ، هذه إوراق اًمٜم٘مدي٦م 

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف-( 1)
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ممه٤م ذيمهرت ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ اًمٙمؽموٟمٞم٦م، ًمق أردٟم٤م أن ٟمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م يمالم اعمّمٜمػ هٜم٤م ويمالم همػمه ُمتٕم٤مُمؾ ا٤م قمغم هٞمة٦م 

وًمٞمس ذًمؽ ُمهٜمٝمؿ  ،ٓ جيري ومٞمف اًمرسم٤م هتؿ:قمغم ىم٤مقمد :اعمت٠مظمريـ ومٝمؾ يٙمقن مم٤م جيري ومٞمف اًمرسم٤م أم ٓ؟ ٟم٘مقلقمـ 

ٛمٙمهـ أن يقضمهد همهػم اًمهذه٥م ٟمٗمًٞم٤م ًمٚمرسم٤م ٕهنؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م إٟم  يم٤مٟمقا ٓ يتّمقرون أن هٜم٤مك ؿمهٞمًة٤م ُمهـ إصمه ن ي

وم٢مٟمف ذيمر أن اًمثٛمٜمٞم٦م قمٚم٦م ىمه٤مسة ومهال شمتٕمهدى ًمٖمهػم اًمهذه٥م  ،وىمد ٟمص قمغم ذًمؽ اعم١مًمػ ذم اًمروو٦م ،واًمٗمْم٦م

ِمؽمى سمهف اًمًهٚمع همهػم اًمهذه٥م وشمن شم٘مقم سمف اًمًٚمع أواًمٗمْم٦م ومل يٙمـ إوائؾ يتّمقرون أن هٜم٤مك ؿمٞمة٤م يٛمٙمـ 

ن يٕمٚمٚمقا سمه٤مًمقزن أ٤مًمثٛمٜمٞم٦م ومجٕمٚمقه٤م قمٚم٦م ىم٤مسة وإُم٤م واًمٗمْم٦م وًمذًمؽ هؿ وىمٗمقا قمٜمد أطمد أُمريـ إُم٤م أن قمٚمٚمقا سم

سم٤مًمٕمٚمه٦م  ُمهـ شمٕمٚمٞمٚمهفاحلٙمؿ سم٤مًمٕمٚم٦م اعمتٕمديه٦م وم٢مٟمهف أومم شمٕمٚمٞمؾ وقمٜمدهؿ ىم٤مقمدة أٟمف ُم٤م أُمٙمـ  ،ٕمٚم٦م ُمتٕمدي٦ماًمومتٙمقن 

 ، يًتخدُمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء وههق احلهرص قمهغم أن شمٙمهقن إطمٙمه٤مم ُمٕمٚمٚمه٦م همهػم ىمه٤مسةهذه ىم٤مقمدة دائً  اًم٘م٤مسة، 

أصٌح٧م شم٘مقم ا٤م ظمتٚمػ اًمقوع وظم٤مص٦م ذم اًم٘مرن إظمػم رسم  وىمٌٚمف عم٤م وضمدت هذه إُمقال واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف عم٤م ا

وًمهذًمؽ صه٤مر قم٤مُمه٦م  ،ي٘مقُم٤من اذه اًمٜم٘مقد اًمتل يتٕم٤مُمؾ ا٤م اًمٜم٤مس ٤ماًمذه٥م واًمٗمْم٦م أصٌحسمؾ رسم  مجٞمع اًمًٚمع 

 :ًمثٛمٜمٞمه٦م وإٟمه  ٟم٘مهقلُمٓمٚمهؼ ا :ًمثٛمٜمٞم٦م وٓ ٟم٘مهقلاذم وىمتٜم٤م قمغم أن اًمٕمٚم٦م ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م إٟم  هل اًمزُم٤من أهؾ 

ا إذً  ،يتٕمه٤مُمٚمقن سمهفيتداوًمهف اًمٜمه٤مس وهمٚم٦ٌم اًمثٛمٜمٞم٦م ًمٙمل شمِمٛمؾ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وشمِمٛمؾ أيًْم٤م هذا اًمٜم٘مد اًمهذي 

يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذي ذيمروه إٟم  سم٤مقمت٤ٌمر شمّمقرهؿ قمدم وضمقد ُم٤م يٛمٙمـ أن يٚمحؼ سمف ومٚم  وضمد ُم٤م  : إنطمٞمٜم  ٟم٘مقل

ٌؾ ذم اًمزُمه٤من إول طمٞمهٜم  مل يٙمهـ إٟمف رسم  ىمُ  :د اًمٗم٘مٝم٤مء ٟم٘مقلاًمذي يم٤من قمٜماًمتٕمٚمٞمؾ يٛمٙمـ أن يٚمحؼ سمف وم٢من هذا 

مجهٞمٕمٝمؿ ُمهـ إن مل يٙمهـ قم٤مُم٦م اًمٜمه٤مس وًمذا  ،وٓ ؿمؽاًمّمػمورة ًمف هٜم٤مك ُم٤م يٚمحؼ سمف وأُم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ومال يٛمٙمـ 

أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمِمٝمقد رؿ سمذًمؽ جيٕمٚمقن أن هذه إُمقال اًمٜم٘مدي٦م دمهري ومٞمٝمه٤م قمٚمه٦م اًمرسمه٤م وشمٙمهقن ُمهـ إُمهقال 

ُمهـ أن ٤م ذم حمٚمف وٓ يقضمهد ُمه٤م يٛمٜمهع وًمٙمـ اًمقىمق  قمـ ذيمر هذا اًم٘مقل يٌ٘مك سم٤مىمٞمً  ،وٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ اًمرسمقي٦م

٤م وهذا ُمقضمقد قمٜمد سمٕمْمٝمؿ وم٘م٤مل صمٛمٜمٞم٦م أو اعمقزون وأن يٙمقن صمٛمٜمً : إٟمف ٠ميمثر ُمـ قمٚم٦م ومٞم٘م٤ملسم احلٙمؿ ُمٕمٚماًل يٙمقن 

٠ميمثر ُمـ قمٚم٦م إذا وضمهدت إطمهدى اًمقزن أو شم٘متيض أن اًمٕمٚم٦م شمٙمقن سم٠ميمثر ُمـ قمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُمريم٦ٌم وإٟم  هق ُمٕمٚمؾ سم

 -ـمٞم٥م ،ه٤مشملم اًمٕمٚمتلم وضمد قمٜمده٤م احلٙمؿ

إٓ ُمهثاًل »اًمٗم٤مئدة اًمث٤مٟمٞم٦م ىمقًمهف  ،اًمٗم٤مئدة إومم ُمٕمروم٦م اًمٕمٚم٦مىمٚمٜم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ٟم٠مظمذه٤م ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م 

ٜمٗمهك ومٞمهف رسمه٤م اًمهذي يُ  ؟اًمذي ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمف اًمت٤ٌميع ُمهثاًل سمٛمثهؾ ٠م؟اًمٗمْمؾ أو اًمٜمً :اًمرسم٤م لأي ٟمققم شسمٛمثؾ
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وم٘مهط ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ هٜمه٤م  ٠م،اضمتٛمع ومٞمف رسم٤م ومْمؾ وٟمًهق ُم٤م ـمًٌٕم٤م رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ُم٤م هق؟  ،اًمٗمْمؾ اًمزي٤مدة رسم٤م اًمزي٤مدة

يمهؾ ُمه٤مًملم رسمهقيلم  :حتريؿ رسم٤م اًمٗمْمهؾ؟ ىمٚمٜمه٤م ُمٜم٤مطوىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُم٤م  ،قمـ اعمثؾ سم٤معمثؾ وهق ُم٤مذا؟ رسم٤م اًمٗمْمؾ

 ،أي أن ر  اؾمً  واطمهًدا وم٢مٟمهف ذم ههذه احل٤مًمه٦م ٓ جيهقز إٓ ُمهت صمالً وم  دام ىمد اشمٗم٘م٤م ذم ضمٜمًٞمٝم   ،اشمٗم٘م٤م ذم اجلٜمس

ٞمهؾ ُمهـ اعمهقزون أو اعمٙمٞمهؾ ٙمٞمهؾ ُمهـ ذًمهؽ أي ُمٙموًمذًمؽ ومنه٤م اعمّمٜمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ وم٘م٤مل: وٓ جيقز سمٞمهع ُم

ًٓ رسمقًي٤م سمجٜمًف احتدا ذم أن يمٚمٞمٝم  ىمد اؿمهؽميم٤م ٙمُم :سمجٜمًف، ىمقًمف  ذمٞمؾ أي أٟمف شمقضمد اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م ومٞمف ومٞمٙمقن ُم٤م

، إًذا هذه اجلٛمٚم٦م أظمذٟم٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مذا؟ أٟمف ٓ جيقز رسم٤م اًمٗمْمهؾ ومال ي٤ٌمع سمجٜمًف وزًٟم٤م وٓ ُمقزوًٟم٤م يمٞماًل  ،ضمٜمس واطمد

وههل ُمًه٠مًم٦م ُمٝمٛمه٦م ضمهًدا أن ههذه اًمتل ٟم٠مظمذه٤م ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م ذم يمؾ ُم٤مًملم رسمقيلم احتدا ضمٜم٤ًًم، إُمر اًمث٤مين 

قيه٦م سمه٠من يٙمهقن اًمهثٛمـ واعمهثٛمـ يمالمهه٤م رسمهقي أن سمٞمهع إُمقال اًمرسميٕمٜمل اعم٠ًمًم٦م شمدًمٜم٤م قمغم أن سمٞمع اًمرسمقي٤مت 

 ،ٞمٚمه٦ًم، وٓ جيهقز سمٞمٕمٝمه٤م إٓ سمه٤مًمقزن إذا يم٤مٟمه٧م ُمقزوٟمه٦مٙمإُمقال اًمرسمقي٦م ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إٓ سم٤مًمٙمٞمؾ إذا يم٤مٟم٧م ُم

هذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م أقمٞمده٤م ُمرة أظمرى ٕٟمف حيدث ومٞمٝم٤م ظمٓم٠م أطمٞم٤مًٟم٤م يمثػمة، إُمهقال اًمرسمقيه٦م يٕمٜمهل اًمًهت٦م  ،أقمٞمد

ٝم٤م إذا سمٞمٕم٧م سم ل رسمقي آظمر وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إٓ سم٤مًمٙمٞمؾ إذا يم٤مٟم٧م ُمـ إؿمٞم٤مء اعمٙمٞمٚمه٦م إرسمٕمه٦م وُم٤م ىمٞمس قمٚمٞم

ههق أاًمٓمٕمه٤مم يمه٤مًمؼم واًمِمهٕمػم وهمهػمه  ،وٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إٓ سم٤مًمقزن إن يم٤مٟم٧م ُمـ إؿمٞم٤مء اعمقزوٟمه٦م ،وُم٤م أحلؼ سمف

سمهؼٍم  آ جيقز ًمؽ أن شمٌٞمع سمرًّ  ،ا ُم٤م جيقزأسمدً ٤م إًذا ٓ جيقز ًمؽ أن شمٌٞمع ـمٕم٤مًُم٤م سمٓمٕم٤مٍم وزٟمً ُمٙمٞمؾ، ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون؟ 

ٟمٕمٚمؿ هذا اًمٌمء إًذا ومٝمٜم٤مك اظمتالٌ  سم٤مًمٙمٞمؾ ومحٞمٜمةهٍذ ٓ  ،ٕن آشمٗم٤مق سم٤مًمقزن ٓ يٚمزم ُمٜمف آشمٗم٤مق سم٤مًمٙمٞمؾ ،وزٟم٤مً 

أن إُمهقال اًمرسمقيه٦م ههذا  ،أقمٞمهده٤م قمٚمٞمهؽ آظمهر ُمهرة ،جيقز، أٟم٤م أمتٜمك أن شمٗمٝمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وهل ُمٝمٛم٦م

٤مص سم٤مُٕمقال اًمرسمقي٦م وهذا وضمد قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ىمٌؾ ىمرون وًمٞمس سمزُم٤مٟمٜم٤م وم٘مط، سمٕمض اًمٜم٤مس ومٝمؿ ٙمؿ ظماحل

جٜمًهف فمهـ أٟمهف ٓ جيهقز سمٞمهع اعمٙمهٞمالت سم يمٚمٛم٦م ٞمؾ وزًٟم٤م ُمـ همػمٙموٓ جيقز سمٞمع ُم :ي٘مقًمقن عم٤م ىم٤مًمقا ءأن اًمٗم٘مٝم٤م

ٓ جيهقز أن  ،قز سمٞمٕمهف سمجٜمًهفوإٟم  ٓ جي ،يّمح يم  ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم يمالم اعمّمٜمػ ،ٓ :سم٤مًمقزن ُمٓمٚمً٘م٤م ٟم٘مقل

٤معمٙمٞمالت إذا سمٞمٕمه٧م سمه٤مًمقزن وميٌٞمع ُم٤مل رسمقي سمجٜمًف إٓ سمٙمٞمٍؾ إن يم٤من ُمـ اعمٙمٞمؾ وسمقزن إن يم٤من ُمـ اعمقزون، 

إٟمهف ٓ  :سمٕمه٧م رز سمهرز متهر سمتٛمهر ٟم٘مهقل ،سم٤مًمٙمٞمٚمق همرام إذا سمٕم٧م سمًرا سمؼٍم ُم٤م جيقز ُمثؾ سمٞمع اًمؼمّ  ،جٜمًٝم٤م ٓ يّمحسم

ٛمًه٦م يمٞمٚمهق اخلٕن  ،لم سمخٛمس يمٞمٚمقات متر ُمـ ٟمقع آظمر ٓ يّمح هذا اًمٌٞمهعمخ٦ًم يمٞمٚمق متر ُمـ ٟمقٍع ُمٕم ،يّمح

وًمهذًمؽ ومه٢من  ،ٟمٕمؿ اًمقزن ُمتٗمؼ ًمٙمـ اًمٙمٞمؾ واحلجهؿ ،هٜم٤م طمجٛمٝم٤م وهق اًمٙمٞمؾ خيتٚمػ قمـ طمجؿ ويمٞمؾ اًمث٤مين
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ـمٞم٥م، ىمٌؾ أن ٟمٜمت٘مؾ ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م ُم٤م دًمٞمؾ هذه اعم٠ًمًم٦م وُمه٤م  ،اًمٙمٞمؾذم آشمٗم٤مق ذم اًمقزن ٓ يٚمزم ُمٜمف آشمٗم٤مق 

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف إ :٤م؟ ٟم٘مقلاًمْم٤مسمط ذم ُمٕمروم٦م ُم٤م ي٤ٌمع يمٞماًل وُم٤م ي٤ٌمع وزٟمً  ن اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م ضمه٤مء قمهـ اًمٜمٌَّ

قم٤مدًة أهؾ اعمديٜم٦م ههؿ أههؾ ـمٕمه٤مم ومٝمهؿ  فوذًمؽ أٟم (1)شاًمٙمٞمؾ ُمٙمٞم٤مل ُمٙم٦م واًمقزن وزن اعمديٜم٦م» :وؾمّٚمؿ أٟمف ىم٤مل

اًمٙمٞمهؾ ُمٙمٞمه٤مل اعمديٜمه٦م  :ٕمهقن سمه٤مًمقزن وًمهذا ٟم٘مهقليٙمٞمٚمقن يٌٞمٕمقن سم٤مًمٙمٞمؾ وأُم٤م أهؾ ُمٙم٦م وم٢مهنؿ أهؾ دم٤مرة ومٞمٌٞم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وٕن أههؾ اًمتجه٤مرة يتٕمه٤مُمٚمقن سم٤مًمٜم٘مهد  واًمقزن ُمٞمزان ُمٙم٦م يم  ضم٤مء ذم احلدي٨م قمـ اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمذًمؽ ومٚمهق أن اًمهؼم ُمهثاًل  ؟هذا واطمد، إُمر اًمث٤مين قمٜمدٟم٤م ُمه٤م اًمٕمهؼمة سم٤مًمٙمٞمهؾ ،وم٠مُمر اًمٜمٌَّ

ًمٞمس اًمٕمهؼمة سمٕمهر   :سمٚمد يٌٞمٕمقٟمف سم٤مًمٙمٞمؾ وسمٚمد يٌٞمع سم٤مًمقزن ومٜم٘مقل ،ظمريـآيٙم٤مل قمٜمد أىمقام ويقزن قمٜمد اًمٓمٕم٤مم 

اًمٙمٞمهؾ ُمٙمٞمه٤مل اعمديٜمه٦م واًمهقزن وزن »اًمٜم٤مس وإٟم  اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمر  اًمذي يم٤من قمٜمد أهؾ احلج٤مز ىمديً  ًمٚمحدي٨م 

دٟم٤م أن شمٖمػم وم٠مصٌح يِمؽمى اًمهرز وم٤مًمٕمؼمة سم  يم٤من يٙم٤مل ويقزن قمٜمد أهؾ احلج٤مز ىمديً  ٕن اًمٕمر  قمٜم (2)شُمٙم٦م

اًمٕمؼمة سم  يم٤من ذم احلج٤مز ىمهديً  حلهدي٨م اسمهـ قمٛمهر اًمًه٤مسمؼ اًمهذي  ،سم٤مًمقزن ُمع أٟمف يم٤من ذم اًم٘مديؿ ي٤ٌمع سم٤مًمٙمٞمؾ

 -ـمٞم٥م ،ذيمرشمف

ـمٞمه٥م، إذا اظمتٚمهػ  ،وم٢من اظمتٚمػ اجلٜمًه٤من ضمه٤مز سمٞمٕمهف يمٞمهػ ؿمه٤مء يهًدا سمٞمهد :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ُمه٤م  ذه٥م وسمر ذه٥ٌم ٟم٘مهد وسمهر وهٙمهذا ؾمهؿّ  ،عمثٛمـ ًمٙمؾ واطمٍد ُمٜمٝم  اؾمً  خيّمفاجلٜم٤ًمن يٕمٜمل أصٌح اًمثٛمـ وا

احل٤مًم٦م إومم: أن يٙمهقن اجلٜمًه٤من ُمهـ قمٚمه٦م  ،إذا اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن وم٢من ًمف طم٤مًمتلم، لمإن ًمف طم٤مًمت :ومٜم٘مقل ،ؿمة٧م

أومم،  واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن اجلٜم٤ًمن ُمـ قمٚمتهلم خمتٚمٗمتهلم، أو ـمًٌٕمه٤م ًمٞمًه٤م رسمهقيلم ُمهـ سمه٤مب ،رسمقي٦م واطمدة

سمه٠مرز  سمِمهٕمػم أو سمهرّ  أن ي٤ٌمع ذه٥م سمٗمْم٦م وم٢من يمٚمٞمٝم  ُمهـ قمٚمه٦ٍم واطمهدة أو سمهرّ  :ُمـ قمٚم٦م واطمدة :اًمّمقرة إومم

ـمٞمه٥م،  ،يمالمه٤م رسمقي ًمٙمٜمٝم  ُمـ ضمٜمًلم خمتٚمٗملم أو ٟمٌٞمٕمٝم٤م سمٖمػمهه٤م أن ي٤ٌمع ذه٥ٌم سمؼمّ  :وهٙمذا، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٞمف اًمٗمْمؾ وهق اًمزي٤مدة وًمٙمـ ٓ جيقز ومٞمهف اًمته٠مظمػم إذا اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ويم٤مٟم٤م ُمـ قمٚم٦م رسمقي٦م واطمدة وم٢مٟمف جيقز 

إذا اظمتٚمػ اجلٜمًه٤من ويم٤مٟمه٤م ُمهـ قمٚمه٦م رسمقيه٦م واطمهدة ههذا ٟمٗمهس  ،ومال سمد أن يٙمقن يًدا سمٞمد، أقمٞمده٤م ٠موهق اًمٜمً

ٟمحهـ ٟمٙمهرر اعمٕمٚمقُمه٦م سمه٠ميمثر ُمهـ أؾمهٚمقب، إذا  ،اًمٙمالم اًمذي ىمٚمتف ذم أول اجلٛمٚم٦م ًمٙمـ أقمٞمده سم٠مؾمهٚمقب آظمهر

                                                 

 (-7159(- صحٞمح اجل٤مُمع )3349صحٞمح- أسمق داود )( 1)

 ؾمٌؼ خترجيف-( 2)
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اؾمٛمف همػم اؾمؿ اعمثٛمـ اظمتٚمػ اجلٜمًه٤من ويمه٤من يمالمهه٤م ُمهـ قمٚمه٦م رسمقيه٦م واطمهدة  اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن يٕمٜمل اًمثٛمـ

وهق إُم٤م اًمقزن أو اًمٙمٞمهؾ أو يمه   ٤ميمالمه٤م ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وُم٤م يٚمحؼ سمف أو يمالمه٤م ُمـ إرسمٕم٦م وُم٤م يٚمحؼ ا

ومهال  جيقز اًمٗمْمؾ ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ اًمت٘مه٤مسمض :ذيمروا همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٚمؾ، إذا يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م واطمدة ومٜم٘مقل

ُمٕمه٤ًم، إذا احتهد اجلٜمًه٤من حيهرم رسمه٤م اًمٗمْمهؾ  ٠م، وأُم٤م إذا اظمتٚمٗم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م ومٞمجقز اًمٗمْمؾ واًمٜم٠ًمجيقز اًمٜمً

وم٘مهط وجيهقز اًمٗمْمهؾ،  ٠م، اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ًمٙمـ اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م واطمدة ومٞمحرم ُم٤مذا؟ حيرم اًمٜمًه٠موحيرم رسم٤م اًمٜمً

وهذا إؾمٚمقب اجلٛمٚمه٦م  ،أُمره٤م ؾمٝمؾ ضمًدا ،٠ماظمتٚمػ اجلٜمس واظمتٚمٗم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م جيقز اًمٗمْمؾ وجيقز اًمٜمً

ٜم٤م ٟمٗمس اجلٛمٚم٦م، ٟم٠مي سمٙمالم اعمّمٜمػ صمؿ يٕمٜمل ٟمٌلم ُم٤م ومٞمف ُمـ وم٘مف أو عمه٤م ذيمهرت ىمٌهؾ ٖماًمث٤مًمث٦م أو سمٛمٕمٜمك صم٤مًم٨م ص

 -ىمٚمٞمؾ

 :ىمقًمهف ،يًدا سمٞمدٍ  ،يٕمٜمل يمٞمػ ؿم٤مء سم٠مي ُم٘مدار ؿم٤مء ،ي٘مقل اًمِمٞمخ: وإن اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ضم٤مز سمٞمٕمف يمٞمػ ؿم٤مء

إذا اظمتٚمهػ  ،ظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ويم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م ُم٤مذا؟ واطمدًة جي٥م أن ٟم٘مٞمده٤م اهذا اًم٘مٞمهديًدا سمٞمٍد يٕمٜمل إذا ا

وأُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م خمتٚمٗم٦ًم ومٗمهل إمجه٤مع  ،اجلٜم٤ًمن ويم٤مٟم٧م اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م واطمدًة ومال سمد أن يٙمقن يًدا سمٞمد

سمد أن شم٘مٞمهد سم٘مٞمهد وههق ُمه٤مذا؟ ويم٤مٟمه٧م اعم١مضمؾ جيقز، إًذا قمرومٜم٤م أن هذه اجلٛمٚم٦م ٓ  ٌٞمعاًمت٠مضمٞمؾ وم ٠مأٟمف جيقز اًمٜمً

 -ـمٞم٥م ،اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م واطمدة

ضمه٤مز سمٞمٕمٝمه٤م  :ىمقًمف ضم٤مز سمٞمٕمف يمٞمػ ؿم٤مء يِمٛمؾ صقرًا، اًمّمهقرة إومم ،ضم٤مز سمٞمٕمف يمٞمػ ؿم٤مء :ىمقل اعمّمٜمػ

 :ومٞمٙمقن أطمدمه٤م مخ٦ًم واًمث٤مين يمٞمٚمقان وهٙمهذا، إًذا وم٘مقًمهف ،ُمع اظمتال  اًم٘مدر ومٞمٙمقن أطمدمه٤م أيمثر واًمث٤مين أىمؾ

ومتٌٞمع مخس همراُمه٤مت  ،ضم٤مز سمٞمٕمف ُمع اظمتال  اًم٘مدر :اًمّمقرة إومميِمٛمؾ صمالث صقر، يمٞمػ ؿم٤مء  ضم٤مز سمٞمٕمٝم 

 :جيقز اظمتال  اًم٘مدر وهق اًمٙمٛمٞم٦م، إُمر اًمث٤مين يِمٛمؾ ىمقًمف ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م يمٞمهػ ؿمه٤مء ،ٕمنميـ همرام ومْم٦مسمذه٥م 

اجلٜم٤ًمن ٓ جيهقز سمٞمهع  إذا احتد :ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ،يٕمٜمل ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م يمٞمػ ؿم٤مء ،سمٞمع اعمٙمٞمؾ سم٤مًمقزن وسمٞمع اعمقزون سم٤مًمٙمٞمؾ

جيقز سمٞمٕمٝمه٤م يمهٞماًل  ،ًمٙمـ إذا اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م سمٖمػم اًمٙمٞمؾ واًمقزن ،اعمٙمٞمؾ إٓ يمٞماًل واعمقزون إٓ وزٟم٤مً 

شمٕمرومهقن  ,رضمهؾ أراد أن يِمهؽمي ُمهـ اًمٓمه٤مطمقن ٕٟمهف اظمتٚمهػ اجلٜمًه٤من، وهق ُمقزون أو اًمٕمٙمس وهٙمهذا 

أراد أن يِمؽمي اًمٙمٞمٚمق سمٜم٘مهٍد جيهقز أو  ,واًمرز وهمػم ذًمؽ  واًمِمٕمػم اًمٓم٤مطمقن ُم٤م هق؟ هق اعمحؾ اًمذي يٌٞمع اًمؼمّ 

 ،إن اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ضمه٤مز سمٞمٕمٝمه٤م يمٞمهػ ؿمه٤مء، يمٞمهػ ؿمه٤مء :أيـ هذا ُمـ يمالم اعمّمٜمػ؟ ىمقًمف ،ُم٤م جيقز؟ جيقز
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ا قمرومٜمه٤م إُمهر اًمثه٤مين ىمقًمهف يمٞمهػ ؿمه٤مء، إُمهر إذً  ،اظمتٚمػ ىمدره٤م يٕمٜمل همػمت ٟمقع ُم٤م شم٘مدر سمف ُمـ يمٞمؾ ووزن

ومٞمجهقز  لم،سمنمـم اجلزا جيقز سمٞمع  :وٟمحـ ٟم٘مقلضمزاوًم٤م يمٞمػ ؿم٤مء يدل قمغم أٟمف جيقز سمٞمٕمٝم٤م ىمقًمف أيًْم٤م  :اًمث٤مًم٨م

ؼمًة سمنمط أن يٙمقن اًمثٛمـ اًمذي ىمدرت سمف ًمٞمس ُمـ ضمٜمًهٝم٤م، إًذا اٟمتٝمٞمٜمه٤م ُمهـ صؼمة ومٞمجقز سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ّمسمٞمع اًم

 ،اجلٜمًهلم ههذه ُمٓمٚم٘مه٦ٌم ذم مجٞمهع ،وإن اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ضم٤مز سمٞمٕمٝم٤م يمٞمهػ ؿمه٤مء :هذه اجلٛمٚم٦م ُمـ ىمقل اعمّمٜمػ

 -وىمقًمف يًدا سمٞمٍد ـمًٌٕم٤م إذا يم٤من اجلٜم٤ًمن ىمد اشمٗم٘م٤م ذم اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م

ٕمٜمهك يهًدا سمٞمهٍد عمههذا ُمهـ سمه٤مب اًمت٠ميمٞمهد  ،أي اًمت٠مظمػم وٓ اًمتٗمرق ىمٌؾ اًم٘مهٌض ٠مومل جيز اًمٜمً: ي٘مقل اًمِمٞمخ

ن واحتدت إذا اظمتٚمػ اجلٜم٤ًم :واًمتٗمرق ىمٌؾ اًم٘مٌض إٟم  هق ُمتٕمٚمؼ سمّمقرٍة واطمدة ٠مإن قمدم ضمقاز اًمٜمً :وٟم٘مقل

أٟم٤م أؤيمد قمغم هذه اعم٠ًمًم٦م يمل ٓ ٟمخرج ُمـ درؾمٜم٤م اًمٞمقم إٓ وىمد وٌٓمٜم٤م هذه اجلزئٞم٦م ههل ؾمهٝمٚم٦م  ،اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م

 -ـمٞم٥م ،ضمًدا وًمٙمـ أومٝمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م وٌٓمٝم٤م

إن اًم٘مهٌض ٓ يٚمهزم أن  :ي٘مقًمهقن ءهٜم٤م قمٜمدي ُم٠ًمًم٦م ذم ىمْمٞم٦م ىمقل اعمّمٜمػ اًمتٗمرق ىمٌهؾ اًم٘مهٌض، اًمٗم٘مٝمه٤م

ومٚمهق أٟمهؽ قمهغم ؾمهٌٞمؾ اعمثه٤مل ذهٌه٧م  ،إن اًم٘مٌض يٛمتد إمم طملم اًمتٗمرق ُمهـ اعمجٚمهس سمؾ ،يٙمقن قمٜمد اًمتٕم٤مىمد

٤ًٌم ُمـ ص٤مطم٥م حمؾ ومٞمجقز ًمؽ أن شم٠مظمر دومع اًمثٛمـ أو اؾمتالم اًمذه٥م ُمٜمهف إمم طمهلم اخلهروج ُمهـ  ًمتِمؽمي ذه

ٚمس اًمٕمؼمة سم٤مًمت٘م٤مسمض ذم اعمجٚمس ُم٤مدام اعمج ،ىمد دمٚمس ذم اعمحؾ ؾم٤مقم٦م يم٤مُمٚم٦م أو أيمثر ومٞمجقز ًمؽ اًمت٠مظمر ،اعمحؾ

وًمق اُمتد ىمد يٛمتد إمم ؾم٤مقم٤مت وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذم سم٤مب اخلٞم٤مر أن اعمجٚمس ذم سمٕمهض إطمٞمه٤من 

يٛمتد ؾم٤مقم٤مت يمثػمة ضمًدا ومٞم  ًمق يم٤من اصمٜم٤من ذم جمٚمس واطمد وٟم٤مُم٤م ذم هذا اعمجٚمس ومل خيرضم٤م ُمٜمف وم٢من اخلٞم٤مر يٛمتهد 

 ٤م-أطمٙم٤مم اًمت٘م٤مسمض وهمػمهومٞمف ُمـ يتٕمٚمؼ ويمذًمؽ يٕمٜمل ُم٤م  ،إمم ٟمّمػ يقم رسم  أو أيمثر ظمٞم٤مر اعمجٚمس

: إٓ سم٤مًمثٛمـ سم٤معمثٛمـ، هذه اجلٛمٚمه٦م ىمّمهده أٟمهف إذا يمه٤من صمٛمٜمًه٤م , اٟمٔمر إمم اجلٛمٚم٦م اًمتل سمٕمده٤م ,ي٘مقل اًمِمٞمخ 

ـٌ سمهف  ٤ميٕمٜمل ذه٥م أو ومْم٦م واًمٕمقض اًمث٤مين وزٟمً  ايٕمٜمل ٟم٘مًدا إذا يم٤من أطمد اًمٕمقولم ٟم٘مدً  ًمٙمٜمف ًمٞمس صمٛمٜم٤ًم وإٟم  ُُمثٛم

إًذا إٓ ذم اًمثٛمـ أي إذا يم٤من اًمٕمقو٤من يمالمه٤م رسمقي٤من واحتدا ذم اًمٕمٚمه٦م اًمرسمقيه٦م ؾمهٜمتٙمٚمؿ ى سمف، ىمقًمف يٕمٜمل ُمِمؽم

أن إهن  احتدا ذم اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م ويم٤من أطمد اًمٕمقولم صمٛمـ وهق اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ظم٤مص٦م واًمٕمقض اًمثه٤مين احتهد 

ًمّمهقرة اًمقطمٞمهدة واًمٕمقض اًمث٤مين ُمهـ اعمقزوٟمه٤مت، ههذه ههل ا :ُمٕمف ذم اجلٜمس ذم اًمٕمٚم٦م ُم٤م هل اًمٕمٚم٦م؟ اًمقزن

ًَّ  ،اعمًتثٜم٤مة وهل اًمتل شمًٛمك سم٤مًمًٚمؿ ذم اعمقزوٟم٤مت ٚمؿ ذم اعمٙمٞمالت ٓ ؿمؽ اظمتال  اجلٜمس واظمتال  اًمٕمٚمه٦م اًم
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ًَّ  ،ُمٕم٤مً  ًَّ اًم يمالم اعمّمهٜمػ، أن اًمٕمٚمه٦م ذم اًمهذه٥م ؟ ٟمحـ ٟمٗمرع قمغم ٚمؿ ذم اعمقزوٟم٤متٚمؿ ذم اعمقزوٟم٤مت ُم٤م ُمٕمٜمك اًم

أقمٓمٜمل ؿمٞمًة٤م آظمر همػم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ُمهقزون دمهري  ،ًمقزناًمٕمٚم٦م ذم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م ا ،واًمٗمْم٦م ُم٤مذا؟ اًمقزن

٤ًٌم سمحديد ُمـ همهػم ههذه اجلٛمٚمه٦م د،طمدي ،ومٞمف اًمرسم٤م واطمهدة أم ًمٞمًه٧م واطمهدة؟ اًمرسمقيه٦م اًمٕمٚمه٦م  ،ًمق اؿمؽمي٧م ذه

قمغم ىم٤مقمدة اعمّمٜمػ اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن واًمٕمٚمه٦م اًمرسمقيه٦م واطمهدة جيهقز آظمهتال  ذم  ،اجلٜم٤ًمن خمتٚمٗم٤من ،واطمدة

ًٌه٤م أو اؾمتثٜمل  ،ًمت٘م٤مسمض سم٤مًمٞمد إٓ يًدا سمٞمداًم٘مدر ًمٙمـ ٓ سمد ُمـ ا ذم هذه اًمّمقرة إذا يم٤من أطمد اًمٕمقوهلم صمٛمٜمًه٤م ذه

حٞمٜمةٍذ جيهقز وم ،ٚمذًمؽ ىم٤مل ا ذم اًمثٛمـ واعمثّٛمـ أي اًمذي ي٘مدر سمفوم ،ومْم٦م واًمٕمقض اًمث٤مين ُمـ اعمقزوٟم٤مت إظمرى

ًَّ  ءوهق اًمذي يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤م هاًم ًَّ ٚمؿ ذم اعمقزوٟمه٤مت، اًمًهٚمؿ ذم ٚمؿ ذم اعمقزوٟم٤مت وم٢مٟمف جيقز ًمإلمج٤مع أٟمهف جيهقز اًم

ؾم٠مؿمؽمي ُمٜمؽ قمنميـ ـمـ طمديد سمٕمد ؾمٜمتلم سمخٛمهس همراُمه٤مت ذهه٥م  :اعمقزوٟم٤مت ي٠مي ؿمخص ٔظمر ومٞم٘مقل

ـمًٌٕمه٤م ُمهـ ي٘مهدح ذم  ،وم٤مؾمتثٜمٞم٧م ههذه اًمّمهقرة ،ؾمٚمٛمتف أطمد اًمٕمقولم ومل شمًٚمٛمف اًمث٤مين سم٤مإلمج٤مع ،جيقز ،أن

اًمٕمٚمه٦م  يٖمهػمونشمٙمقن ؾم٤معم٦مً  ُمـ ههذا آؾمهتثٜم٤مء وًمهذًمؽ جي٥م أن ٟمذيمر قمٚم٦مً  رسمقي٦مً   :اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦م هٜم٤مك ي٘مقل

وًمذًمؽ دائً  قمٜمهدٟم٤م  ،إذا ىم٤مل: سم٤مًمثٛمٜمٞم٦م ؾمٚمؿ ُمـ هذا آؾمتثٜم٤مء ٓ يٙمقن هٜم٤مك اؾمتثٜم٤مء ،ومٞمًٚمؿ ُمـ هذا آؾمتثٜم٤مء

قمٚمهٞمٙمؿ ذم  أٟمتؿ ُمرّ  ,ىمقهت٤م، يمٞمػ شمٕمر  أن اًمٕمٚم٦م يدل قمغم  ىم٤مقمدة يمؾ قمٚم٦ٍم ؾمٚمٛم٧م ُمـ آؾمتثٜم٤مء واًمٜم٤مىمض وم٢مٟمف

قمهـ ـمريهؼ اًمٜم٘مهؾ أو قمهـ ـمريهؼ اًمٕم٘مهؾ، اًمٜم٘مهؾ  ؟يمٞمػ شمٕمر  اًمٕمٚم٦م هل قمٚم٦م ,ىمقادطمٝم٤م اًمٕمٚم٦م وذم  ُم٤ًمًمؽ

اعم٤ًمًمؽ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ومٙم٤مًمًؼم واًمت٘مًهٞمؿ واًمهدوران واًمٓمهرد واًمٕمٙمهس ذم وأُم٤م  ٤م،سم٤مإلمج٤مع وسم٤مإلي ء وسم٤مًمٜمص قمٚمٞمٝم

ؿ سمٕمهد ذًمهؽ إذا واعمٜم٤مؾمه٦ٌم وههل ُمهـ أههؿ إؿمهٞم٤مء صمه ؾصمؿ إذا وضمدت اًمٕم٘م ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمًمؽ اًمٕم٘مٚمٞم٦م

ُمـ هذه اًم٘مقادح أن يتخٚمػ احلٙمؿ  ،٤مقمٚمٞمف اًم٘مقادح وهل أيمثر ُمـ مخ٦ًم وقمنميـ ىم٤مدطًم  رضوضمدت اًمٕمٚم٦م شمٕم

 -ٛم٠ًمًمتٜم٤م، ٟمٌدأ سماًمٕمٚم٦م اًمتل ذيمرمتقه٤م ذم اًمقزن ًمٞم٧ًم قمٚم٦م دىمٞم٘م٦م ٕضمؾ ذًمؽ مم٤م يدل أنذم سمٕمض اًمّمقر 

أراد أن يٌلم ًمؽ ُمه٤م ُمٕمٜمهك  ،ضمٜمس واطمدويمؾ ؿمٞمةلم مجٕمٝم  اؾمؿ ظم٤مص ومٝم   :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ،يمؾ ؿمٞمةلم جيٛمٕمٝم  اؾمؿ ظم٤مص ومٝم  ضمٜمس واطمد ُمثهؾ سمهرّ  :ىم٤مل ، ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمٚم٦م اًمرسمقي٦ميمٚمٛم٦م ضمٜمس سمٕمدُم٤م سملّم 

أصٜم٤م  ُمٕمٞمٜم٦م يمٚمٝم٤م شمدظمؾ ذم اؾمهٍؿ ويمذا، سمٕمٍؾ  يمذا وسمرر  اًمٌٚمدة اًمٗمالٟمٞم٦م وسمرّ  ذم اًمًقق أن ي٘مقل سمرّ  ،اًمؼم أٟمقاع

ومه دام ًمهف اؾمهؿ  ،اًمذه٥م أٟمقاع سمٕمٞم٤مرات خمتٚمٗم٦م ُمثاًل أو ٟمقع سمٚمدة صٜمٕمتف وهٙمهذاورز أٟمقاع اًم ،واطمٍد وهق اًمؼمّ 
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وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف يمهؾ ؿمهٞمةلم  ،ُم٤م ذم ُم٤مٟمع ًمٙمٜمف ضمٜمس ،هذا آؾمؿ ىمد يٙمقن حتتف أٟمقاع ،واطمد وم٢مٟمف يٕمتؼم ضمٜم٤ًمً 

 -مجٕمٝم  اؾمؿ ظم٤مص ومٝم  ضمٜمس واطمد

ؾمؿ واطمد ًمٙمـ إصؾ خمتٚمػ ُمثؾ اًمٚمحؿ، اًمٚمحؿ ىمد ىمد يقضمد ا أن ،ىم٤مل ا أن يٙمقن ُمـ أصٚملم خمتٚمٗملم

ومٚمحهؿ اًمٌ٘مهر  ،يٙمقن حلؿ سم٘مر وىمد يٙمقن حلؿ همٜمؿ ومٜم٘مقل ُم٤م دام أصٚمٝم  خمتٚمػ وم٢من يمؾ اؾمؿ ٕصٍؾ وم٢مٟمف ضمٜمس

سمٞمع حلؿ سم٘مٍر سمٚمحؿ همهٜمؿ  :ًمق ىمٚمٜم٤م ،وهذا يٗمٞمد ذم ىمْمٞم٦م اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن احتد اجلٜم٤ًمن ،ضمٜمس وحلؿ اًمٖمٜمؿ ضمٜمس

ـمٞم٥م، وُمثٚمف ي٘م٤مل: ـمًٌٕمه٤م قمهـ اًمتقؾمهع  ،اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن ومٞمٝم  :اظمتٚمػ اجلٜم٤ًمن؟ ٟم٘مقلومٝمٜم٤م احتد اجلٜم٤ًمن أم 

 ،ومػمى أٟمف حيهرم ومٞمهف اًمرسمه٤مقمٚم٦م اًمقزن ذم ىمْمٞم٦م اًمقزن اًمٚمٌـ، ـمًٌٕم٤م اًمٚمٌـ ي٤ٌمع سم٤مًمقزن ُمثاًل وم٤مًمٚمٌـ قمٜمد ُمـ يرى 

 -ويمذًمؽ ًمٌـ اًمٌ٘مر همػم ًمٌـ اإلسمؾ همػم ًمٌـ اًمٖمٜمؿ وهٙمذا

 -٤مٕظم٤ٌمز وإده٤من وهمػمه٤مسمذًمؽ  قاٚمس، وُمثّ وم٢من ومروع إضمٜم٤مس أضمٜم٤م :ىم٤مل

ىم٦م وإده٤من وُمثٚمٝم٤م إظم٤ٌمز وهمػمه٤م، ي٘مهقل اًمِمهٞمخ رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم سمهدأ زوإن اشمٗم٘م٧م اؾم ؤه٤م يم٤مٕ :ىم٤مل

سمٛمٕمٜمك أٟمف حيرم ومٞمف اًمزي٤مدة واًمٗمْمؾ، سمهدأ  ،يٚمزم ومٞمٝم٤م اًمت صمؾ اًم٦م أن هٜم٤مك صقرً ٠ميتٙمٚمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م وهل ُمً

ذيمهر صهقرًة واطمهدة وههق إذا يمه٤من  ،ٜم٤مس أٟمف وضمد مت٤مصمؾ واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف مل يقضمد مت٤مصمهؾيتٙمٚمؿ قمـ صقر ئمـ اًم

وٓ جيقز سمٞمع رـم٥م ٍ ُمٜمٝم٤م سمٞم٤مسمس ٍ ُمـ ضمٜمًهف، ُمه٤م دام  :اًمت صمؾ سم٤مًمقزن وهل ُمٙمٞمالت ٓ يّمح، سمدأ يتٙمٚمؿ ي٘مقل

سمٞمهع اًمرـمه٥م  ،اًمثٛمـ واعمثٛمـ يمالمه٤م ُم٤مل رسمقي وىمد احتدا ذم ضمٜمس واطمد متر سمتٛمر ومال جيقز سمٞمهع رـمه٥م سمتٛمهر

ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٚمؿ سم٠مهن  ىمد شم٤ًموي٤م وًمذًمؽ ىم٤مل: صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  :عم٤مذا؟ ىم٤مًمقا ،ٓ جيقز ،سم٤مًمتٛمر ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً 

ومدل قمغم أٟمف ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ وًمٕمهدم إُمٙمه٤من اًمتًه٤موي سمهلم  (1)شومال إذاً  :أيٜم٘مص إذا ضمػ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل»وؾمّٚمؿ 

ُمٓمٚمً٘م٤م إٓ ذم اؾمتثٜم٤مء واطمد وهق اًمٕمراي٤م ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ إٓ اًمرـم٥م وسملم اًمتٛمر اًمٞم٤مسمس وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمف 

 -ـمٞم٥م ،وًمذًمؽ اًمٕمراي٤م ُمًتثٜمك ُمـ أيمثر ُمـ ضمٝم٦م وًمٞمس ُمـ ضمٝم٦م واطمدة ،ذم اؾمتثٜم٤مء واطمد ُمًتثٜمك

أن اًمذه٥م أصٌح٧م هٜم٤مك ضمٝم٤مت شمنم  قمغم اًمذه٥م ومٞم٘مهقل ذم  ،يٕمٜمل ىمدي ً  ،وٓ ظم٤مًمٓمف سمٛمِمقسمف :ىم٤مل

 ،أصٌح هٜم٤مك ُمٕمٞمه٤مر ،رسمع وقمنميـأصم ٟمٞم٦م قمنم وأفمـ ؾمت٦م قمنم وأرسمٕم٦م قمنم وذم اًمٕمٞم٤مرات واطمد وقمنميـ و

 ،أرسمهع وقمنمهيـ ُمٕمٜمه٤مه أٟمهف ظمه٤مًمص :عم٤م ي٘مهقلهذا ول ٓ، يم٤من هٜم٤مك ذه٥م يٙمقن ٟم٦ًٌم اًمِمقب إزُم٤من اًمذم 
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واطمد وقمنميـ يٕمٜمل ٟم٦ًٌم اعمِمقب ومٞمهف صمالصمه٦م  :إذا ىم٤ملاحلكم،  يٙمقن ذم اًمذه٥م ٓ كوهم٤مًم٥م ُم٤م يٙمقن ذم اًم٤ًٌم

صم ٟمٞمه٦م قمنمه ُمٕمٜمه٤مه أٟمهف  :ٕن صمٛمٜمف ُمِمقب، إذا ىمه٤مل ،ُمـ أرسمع وقمنميـ ىمػماط يٕمٜمل اًمثالصم٦م شمٕم٤مدل يمؿ؟ اًمثٛمـ

هذه ٟم٦ًٌم اًمِمقب، ذم اًمزُم٤من إول مل  ،اًمرسمع ٟمٕمؿ وهٙمذا ؟ُمِمقب سمٛم٘مدار يمؿ؟ ؾمت٦م يٕمٜمل اًمرسمع أًمٞمس يمذًمؽ

ف سمٛمِمقسمف ًمٕمهدم اًم٘مهدرة ّمسمٞمع ظم٤مًم ٓ جيقز ي٘مقل:يٙمقٟمقا يٕمرومقن هذا اًمت٘مدير مت٤مًُم٤م ويم٤من يِمقب سمٕمْمف ًمذًمؽ 

وأيًْم٤م قمغم ىم٤مقمدة اعمذه٥م أٟمف ٓ جيقز أيًْم٤م سمٞمع اًمقاطمد وقمنميـ سمث ٟمٞم٦م قمنم ٕٟمف ي٘مهقل ٓ جيهقز  ز،قمغم اًمتٛمٞمٞم

سم٤معمِمقب ُمٓمٚمً٘م٤م وٕٟمف يدظمؾ أيًْم٤م ذم سمٞمع درهؿ ذه٥م ودرهؿ وُمد قمجهقة سمهدرهؿ أو سمهدرمهلم  صسمٞمع اخل٤مًم

 -٤مء اهلل ـمٞم٥موُمد قمجقة يم  ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ؿم

ٓ  ،ُمثؾ شمٌٞمهع رز طمه٥م سمهرٍز ُمٓمٌهقخ ،يٕمٜمل ٓ جيقز أٟمؽ شمٌٞمع طم٥م ٟمٞمئ سمٛمٓمٌقخ ،وٓ ٟمٞمةف سمٛمٓمٌقظمف :ىم٤مل

٤م أو صهٜمع ُمٜمهف ضمريًِمه٤م سمٕمهدُم٤م ضمرؿمهف صمهؿ ًم جيقز قمٜمدهؿ أو شمٌٞمع ُمثاًل سمرّ  ًً رضمؾ أظمذ هذا اًمؼم وصٜمع ُمٜمف هري

 -أو أٟمف ُم٤م زال سمراً  اًمؼمّ ُم٤م زال قمغم ضمٜمًف إول وهق  يٙمقنـمٌخف ومال جيقز سمٞمٕمف سمف ٕٟمف 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمـ اعمزاسمٜم٦م يم  ذم اًمّمحٞمحلم ُمهـ طمهدي٨م  :ي٘مقل يب ؾمهٕمٞمد وهمهػمه أوىمد هنك اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ أن اعمرء يِمؽمي متًرا  ،(1)شوهق اؿمؽماء اًمتٛمر سم٤مًمتٛمر ذم رؤوس اًمٜمخؾ» :ىم٤مل اًمٜمٌَّ

أن اًمتٛمهر اًمهذي قمهغم  :، واًم٥ًٌم ذم اًمٜمٝمل هذا ُمهـ ضمٝمه٤مت، اجلٝمه٦م إوممرؤوس اًمٜمخؾ سمٜمخٍؾ يًٚمٛمف أنسم

وٟمحـ  ،ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمٞمٚمف ٕٟمف قمغم رؤوس اًمٜمخؾ وإٟم  شم٘مدره شم٘مديراً  ،رؤوس اًمٜمخؾ ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م ُم٘مداره

أن اًمتٛمهر اًمهذي قمهغم  :هذا ُمـ ضمٝمه٦م، إُمهر اًمثه٤مين ،ُمتح٘مؼ ًمذًمؽ اًمٕمٚمؿ سمف همػم ،ٟمٕمٚمؿ أن اًمت٘مدير ًمٞمس دىمٞم٘م٤مً 

ٓ جيهقز سمٞمهع اًمرـمه٥م سمه٤مًمتٛمر  :رؤوس اًمٜمخؾ هق رـم٥م واًمتٛمر اًمذي ؾمتِمؽميف سمف هق متر ي٤مسمس وٟمحـ ٟم٘مهقل

 ،ن أطمدمه٤م رـم٥م وأظمر ي٤مسمسأضمٝم٦م  ،إًذا اًمٜمٝمل قمـ اعمزاسمٜم٦م ًمقضمقد اًمتٗم٤موؾ، واًمتٗم٤موؾ ُمـ ضمٝمتلم ،اًمٞم٤مسمس

٤ًم، ـمٞم٥م، وهذا واوهح أن واجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أن اًمتٛمر اًمذي قمغم رؤوس اًمِمجر ٓ يٛمٙمـ يمٞمٚمف وإٟم  خيرص ظمرص

ٚم٘م٤مقمهدة، ًمٙمهـ سمٕمهد حتهريؿ ًم م سمتحريٛمهفزوًمق مل يرد احلدي٨م جله ،واوح٦م ضمًدا ،وضمف حتريؿ اعمزاسمٜم٦م أهن٤م طمرام

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أرظمص سمّمقرٍة ُمـ صقر اعمزاسمٜم٦م وهل شمًٛمك اًمٕمرايه٤م ورهذا ىمه٤مل إ :اعمزاسمٜم٦م ٟم٘مقل ن اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أيمثهر ُمهـ طمهدي٨م ذم إسم٤مطمه٦م سمٞمهع وىمد صح  ،وأرظمص ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م :ُمّمٜمػ قمـ اًمٜمٌَّ
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٦م وههل ومٕمٞمٚمه٦م سمٛمٕمٜمهك ُمٗمٕمقًمه٦م سمٛمٕمٜمهك أن يّ رِ ٦ٍم ًمٞم٧ًم قم٤مري٦م وإٟم  قمَ يّ رِ اًمٕمراي٤م، وُم٤م ُمٕمٜمك اًمٕمراي٤م؟ اًمٕمراي٤م مجع قمَ 

ل اًمِمخص يٕمري ٟمخٚمتف، يم٠مٟمف يٕمٜمل يٕمرهي٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م اًمذي يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م يم٠من ومٞمٝم٤م ٟمقع يٕمٜمل إههداء وٟمهقع يٕمٜمه

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وأسم٤مطمٝم٤م اؾمتثٜم٤مًء ًمٚمح٤مضم٦م وىمٌؾ أن أشمٙمٚمهؿ قمهـ ذوـمٝمه٤م  ،إقمٓم٤مء، واًمٕمراي٤م أضم٤مزه٤م اًمٜمٌَّ

ُم٤م اًمٕمٚم٦م ذم إسم٤مطم٦م سمٞمع اًمٕمراي٤م؟ ُمع أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ذم سمداي٦م اًم٤ٌمب إن اًمرسم٤م ٓ حيهؾ ىمٚمٞمٚمهف وٓ  :وسمف يٜمتٝمل سم٤مب اًمرسم٤م مت٤مُم٤مً 

ىمٚم٧م هذا أم مل أىمٚمف؟ ىمٚمتف، ـمٞم٥م عم٤مذا أسمٞمحه٧م اًمٕمرايه٤م؟ ههؾ اًمٕمرايه٤م  ،ُمع أن اًمٖمرر هق اًمذي ي٤ٌمح ىمٚمٞمٚمف ،يمثػمه

ُمـ طمٞم٨م اعمٕمه٤مين احلٙمهؿ اًمهٜمص ههق اًمهذي  ،ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمٕم٤مين أنأريد أن  ؟خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس أم ًمٞم٧ًم خم٤مًمٗم٦م

ٕن  ؟اعمٕمه٤مين ٨مٟم٘مقل: عم٤مذا أسمٞمح٧م اًمٕمرايه٤م ُمهـ طمٞمه ،إهن٤م طمرام :ًمق مل ي٠مشمٜم٤م ٟمص ًم٘مٚمٜم٤م ،طمٙمٛمٜم٤م ذم إسم٤مطم٦م اًمٕمراي٤م

اًمٕمراي٤م طمرُم٧م ٕضمهؾ  ،صقل وىمقاقمدأاًمنميٕم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أصقل وطمتك اعمًتثٜمٞم٤مت ومٞمٝم٤م إٟم  اؾمتثٜمٞم٧م سمٜم٤مء قمغم 

ًمق ضمه٤مءك أن حمته٤مج ضمهًدا ضمهًدا  ،أقمٓمٞمتؽ ري٤مل سمري٤مًملم طمرام ،اًمرسم٤م ٓ ي٤ٌمح ىمٚمٞمٚمف ر،اًمرسم٤م وًمٞمس ٕضمؾ اًمٖمر

أئٛم٦م وم٘مٝم٤مء احلدي٨م قمٛمٚمٝمؿ سم٤محلدي٨م ُمع أصٌح  ؟هؾ جيقز ٤م،ًمٗمً أًم٘مرض رسمقي قمنمة آٓ  أرده٤م ًمؽ قمنميـ 

ٟم٤م ذيمرت ىمٌؾ يمٜم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمهـ ىم٤مقمهدة أ ، ًمٞمس احل٤مضم٦م،ٓ :اًمٕم٘مقد؟ ٟم٘مقل ؟وم٘مٝمٝمؿ وُمٕمروم٦م ُم٤م هق اعمٕمٜمك ذم ذًمؽ

قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة ذقمٞم٦م وهذه اًم٘م٤مقمدة يٕمٛمٚمٝم٤م وم٘مٝمه٤مء : ,اٟمٔمر ُمٕمل  ,ٟم٘مقل  ،اًم٘مقاقمد اجل٤مُمٕم٦م ىمقاقمد مج٦مذم يمت٤مب 

هٜمه٤مك ُمه٤م طمهرم  ،إن اعمحرُمه٤مت ٟمققمه٤من :وهمػمهؿ اًمذيـ يٜمٔمرون ًمٚمٛمٕم٤مين ٟم٘مقل احلٜم٤مسمٚم٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م سم٤مخلّمقص

اًمهذي طمهرم  ،صمالصمه٦م ؟وم٠مٟمقاع اًمرسم٤م يمؿ ىمٚمٜم٤م ،حتريؿ ُم٘م٤مصد وُم٤م طمرم حتريؿ وؾم٤مئؾ ،ًمٖمػمه وهٜم٤مك ُم٤م طمرم ًمذاشمف

سم٤م اًمهديقن إن ر :ومٜم٘مقل ،ُمٜمٝم٤م حتريؿ ُم٘م٤مصد هق رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م ٕٟمف هق اعم٘مّمقد ٕٟمف رسم٤م اًمديقن شمقؾمٕمٜم٤م ذم ٟمٓم٤مىمف

اًمقصهقل  ـَ ُِمهوأُم٤م ُمه٤م طمهرم حتهريؿ وؾمه٤مئؾ وم٢مٟمهف جيهقز ُمتهك إذا أُ  ،٤مهذا حيرم ذم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم ؾمقاء ُمٓمٚم٘مً 

حتهريؿ قمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة أن يمؾ ُمه٤م طمهرم ُمهـ سمه٤مب  ،٤مًمتحريؿ ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرائع وجيقز قمٜمد احل٤مضم٦موم ،ًمٚمٛم٘مّمد

 سم٤مب اًمرسم٤م هٜم٤م ىمدر اًمنمع ذمو ،ٚمٕمر ًمع أو حل٤مضم٦م إُم٤م أن يٙمقن ًمٚمنماوشم٘مدير  ،اًمقؾم٤مئؾ وم٢مٟمف جيقز قمٜمد احل٤مضم٦م

ا اؾمتثٜم٤مء اًمٕمراي٤م ًمٞمس اؾمتثٜم٤مء ُمـ أصؾ سمؾ هق ضم٤مر قمهغم اًم٘مقاقمهد إذً  ،ّمقص٤مخلُم٘مدار احل٤مضم٦م ذم سم٤مب اًمٕمراي٤م سم

اًمذي طمهرم حتهريؿ  ،ٕن حتريؿ اًمٗمْمؾ إٟم  هق رسم٤م اًمٗمْمؾ طمرم حتريؿ وؾم٤مئؾ ٓ حتريؿ ُم٘م٤مصد ،اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمنمع

وههق  ٠ما ومٞمٖمٚمٌهقن قمٚمٞمهف اًمٜمًهدمهقزً  ٠م٤م ؾمه ه اًمٗم٘مٝمه٤مء رسمه٤م اًمٜمًهُمٕمً  ٠ًممجع اًمٗمْمؾ واًمٜم ُم٘م٤مصد هق رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦م

يمهذًمؽ يمه  ذم ىمّمه٦م سمهالل جيهقز  ،ومٚم  يم٤من رسم٤م اًمٗمْمؾ مل حيرم حتريؿ ُم٘م٤مصد وم٢من جيقز قمٜمهد احل٤مضمه٦م ،اًمت٠مظمػم
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أن ذًمهؽ يمهذًمؽ وأن  إذا قمرومٜم٤م ٠م،اًمٜمً قوه رسم٤م اجل٤مهٚمٞم٦مهق ـ قمدم اًمقىمقع ذم رسم٤م اعم٘م٤مصد وُمِ اًمتحٞمؾ قمٚمٞمف إذا أُ 

وًمهذًمؽ ىمه٤مل  ،ٓ ٟمجه٤موز اًمهٜمصوجي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمد اًمٜمص ومٞمٝم٤م  :حل٤مضم٦م ومٜم٘مقلسم٤ماًمٕمراي٤م ُمًتثٜم٤مة وأهن٤م ُم٘مدرة 

ًمٌٞمهع اًمٕمرايه٤م  ،ٓ جيقز اًمزي٤مدة قمغم اًمٜمص وًمذًمؽ اؿمؽمـمقا ؾمٌٕم٦م ذوط ًمٌٞمقع اًمٕمراي٤م :وم٘مٝم٤مء رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم

سمٕمهدُم٤م ؾمه٠مذيمره٤م ًمٙمهؿ ؾمهآظمذه٤م ُمهـ يمهالم ووط وؾمهٜم٠مظمذ ههذه اًمنمه ،ذوطؾمهٌٕم٦م اًمذي جيقز اؿمؽمـمقا 

ٓ جيقز أن يٙمهقن  ،إن سمٞمع اًمٕمراي٤م ٓ جيقز إٓ ذم اًمتٛمر ظم٤مص٦م دون ُم٤م قمداه :ٟمٜم٤م ٟم٘مقلأاًمنمط إول:  ،اعمّمٜمػ

ف ٓ جيقز أن يٙمقن ذم ؾم٤مئر اعمٙمٞمالت وإٟم  يٙمقن ذم اًمتٛمر ظم٤مص٦م ٕن احلدي٨م ورد ذم اًمتٛمر ومٜمخّّم وذم اًمٕمٜم٥م 

قمٚمٞمٝمؿ أن اًمرظمص ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم٤م وأن يمؾ ُم٤م ضم٤مء ُمًتثٜمك وم٢مٟمف جي٥م شمْمهٞمٞم٘مف قمهغم  رمح٦م اهللىم٤مقمدة اًمٗم٘مٝم٤مء  ،سمف

ن أاًمنمهط اًمثه٤مين: أٟمهف ٓ سمهد  ا،ا اًمنمط إول أٟمف ٓسمد أن يٙمقن مترً أىمَم شم٘مدير وهذه ر٤م ٟمٔم٤مئر سم٤مًمٕمنمات إذً 

ُمـ هق اعمِمؽمي  ،ٓ اًم٤ٌمئع واًمٕمؼمة ذم احل٤مضم٦م طم٤مضم٦م اعمِمؽمي :ىم٤مًمقا ،ٓ سمد أن شمٙمقن هٜم٤مك طم٤مضم٦م ،شمقضمد طم٤مضم٦م

صه٤مطم٥م  ،٤مًمٕمؼمة سمح٤مضمه٦م اعمِمهؽمياًمٞم٤مسمس، ومهاًمذي ُمٕمف اًمتٛمر اًمٞم٤مسمس؟ م اًمذي ُمٕمف اًمتٛمر أاًمذي ُمٕمف اًمرـم٥م 

ٓ سمد أن يٙمقن اعمحت٤مج إٟم  ههق اعمِمهؽمي ٕٟمهف  ،ٓ قمؼمة حل٤مضمتؽ :اًمرـم٥م ًمق يم٤من هق اًمذي حيت٤مج اًمتٛمر ٟم٘مقل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ًمنمط اًمث٤مًم٨م: ومال جيقز، ا قمٜمدك ٟم٘مد ،٦م وم٢مذا اٟمتٗم٧م احل٤مضم٦م وم٢مٟمف ٓ جيقزضم٤مزه حل٤مضمأاًمٜمٌَّ

ٕٟمف ًمق يم٤من قمٜمده ٟم٘مد وم٢مٟمٜمه٤م  ،ٟم٘مد قمٜمده يِمؽمط أن يٙمقن اعمِمؽمي ٓ :قمـ اًمنمط اًمذي ىمٌٚمف ٟم٘مقل ُم٘متٌسوهذا 

اعمهذاه٥م ٟمٕمٚمؿ أن اًمٕمراي٤م ُمع ورود أرسمٕم٦م أطم٤مديه٨م ومٞمٝمه٤م مل يٕمٛمهؾ اه٤م ُمهـ وم٘مٝمه٤مء ، ـمًٌٕم٤م ٟمّمػم إمم اعمتٗمؼ قمٚمٞمف

ذم إقم ل يمؾ طمهدي٨م وًمٙمهـ ىمهد ختتٚمهػ يتقؾمٕمقن عمذه٥م ٕن احلٜم٤مسمٚم٦م ل ُمـ ُمٗم٤مريد اإرسمٕم٦م إٓ احلٜم٤مسمٚم٦م وه

ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕمه٦م إٓ وم٢مومٓم٤مر احل٤مضمؿ واعمحجقم رواي٦م اعمذه٥م ذم ٟمٓم٤مق احلدي٨م وقمٚمتف وًمذًمؽ مل ي٘مؾ أطمد 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ قمـ دي٨م ٤مطمًمّمح٦م ؾمٌٕم٦م أاحلٜم٤مسمٚم٦م  ذم ُمِمٝمقر اعمهذاه٥م إٓ أطمد سمٌٞمع اًمٕمراي٤م مل ي٘مؾ  ،ؿاًمٜمٌَّ

قمرومٜم٤م اًمنمط اًمث٤مًم٨م وهق أٟمف ٓ سمد أن ٓ اًمتل وردت،  شمٙمقن ٕضمؾ اًمٜمّمقص ومٛمٗم٤مريد اعمذه٥م دائً   ،احلٜم٤مسمٚم٦م

ٓ سمد أن يٙمهقن ذم أىمهؾ ُمهـ مخًه٦م  ،اًمنمط اًمراسمع: أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ذم ُم٤م دون مخ٦ًم أوؾمؼ ،يٙمقن ُمٕمف ٟم٘مد

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿؾمتقن ص٤مقمً  ؟يمؿ ص٤معواًمقؾمؼ  ،أوؾمؼ اًمرؾمقل ههق اًمهذي ىمهدره٤م  ،(1)٤م قمغم ًم٤ًمن اًمٜمٌَّ

                                                 

(- ىمٚم٧م: ًمٙمٜمف صحٞمح ُم٘مٓمقع قمـ إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل يم  ذم أيب 6157(- وٕمٞمػ اجل٤مُمع )1832وٕمٞمػ- اسمـ ُم٤مضمف )( 1)

 (-1395داود )
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عمه٤مذا ىمٚمٜمه٤م ومهٞم  دون ُمهع أن احلهدي٨م ورد ذم  ،مخ٦ًم ذم ؾمتلم صمالصمٛمةه٦م صه٤مع ،٤ماًمقؾمؼ ؾمتقن ص٤مقمً  ،ًمًٜم٤م ٟمحـ

ًمرواة وهق داود ُمـ أطمد ايم٤من إن هذا اًمِمؽ  :ىم٤مًمقا ؟اًمّمحٞمحلم ىم٤مل: ذم مخ٦ًم أوؾمؼ أو ُم٤م دون مخ٦ًم أوؾمؼ

ٟمحهـ ٟمٕمٛمهؾ  ،٢مٟمٜم٤م ٟم٠مظمذ سم٠مىمؾ ُم٤م وردومّملم واًم٘م٤مقمدة قمٜمدٟم٤م أٟمف إذا وضمد اًمؽمدد ويم٤من ُمـ سم٤مب آؾمتثٜم٤مء احلسمـ 

ٓ سمهد أن  :ومٜم٘مهقل ،وم٢مٟمٜم٤م ذم هذا اعمقوع ٟم٠مظمذ سم٠مىمهؾ ُمه٤م ورد ،سم٠ميمثر ُم٤م وردسم٤مًمٜمص وأطمٞم٤مًٟم٤م ٤م سم٤مىمؾ ُم٤م ورد أطمٞم٤مٟمً 

سمٛمٕمٜمهك أٟمهف مل  ،ٟمف ٓ سمد ان يٙمقن اًمرـم٥م قمغم رؤوس اًمٜمخؾأ اًمنمط اخل٤مُمس: ،وؾمؼأيٙمقن ذم أىمؾ ُمـ مخ٦ًم 

سمهد  إُمر اًمذي سمٕمهده ٓ ،ٓ سمد ان يٙمقن قمغم رؤوس اًمٜمخؾ ،وىمٓمع وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمفظمرص سمٕمد وم٢مذا خيرص 

ّل أن خيرص اًمتٛمر ٕن  وُمٕمٜمهك أٟمهف  ،اأن خيهرص اًمرـمه٥م متهرً  شاسمخرصٝم٤م متهرً » :صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل اًمٜمٌَّ

اًمنمط اًم٤ًمسمع: أٟمهف ٓ سمهد  ،هذا اًمنمط اًم٤ًمدس ؟ا يمؿ وزن هذا اًمرـم٥م إذا ضمػ٘مدر شم٘مديرً يا أٟمف رً خيرصٝم٤م مت

 جمٚمهسومٚمق أضمٚمهف قمهـ  ،أن اعمِمؽمي ي٘مٌض اًمتٛمر أن سمٛمٕمٜمك ي٠مظمذه ُمـ وىمتف ذم سمدأ اًمتٕم٤مىمد ٓ جيقز أن ي١مضمٚمف

صد اًمهذي ًمهٞمس ٓ يًهتثٜمك ُمٜمهف ٞمٙمقن ُمـ رسم٤م اعم٘م٤موم ٠م وٟمًومٞمٙمقن مجع ومْماًل  ٠م،اًمتٕم٤مىمد وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ رسم٤م اًمٜمً

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ،وهذا اًمنمط ُمٝمؿ ضمًدا جي٥م أن يٕمٛمؾ سمف ،رء هذه ؾمٌٕم٦م ذوط أظمذت ُمـ طمهدي٨م اًمٜمٌَّ

 راي٤م-وؾمّٚمؿ ذم طمدي٨م سمٞمع اًمٕم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذم سمٞمع اًمٕمراي٤م ذم أيمثر ُمـ طمهدي٨م  :ي٘مقل اعمّمٜمػ قمٚمٞمهف اًمّّمهالة وأرظمص أي اًمٜمٌَّ

الم  ًّ ن شمٌه٤مع أأو ومهٞم  دون ذم مخًه٦م أوؾمهؼ ون مخ٦ًم أوؾمهؼ ًمٚمحهدي٨م اًمهذي ورد ذم اًمّمهحٞمحلم ومٞم  دواًم

ًٌههٚمٝم٤م رُ أا ي٠ميمٚمٝم٤م اًمنمط اًمث٤مين وجي٥م أن يٙمقن ظمرصٝم٤م مترً  ،سمخرصٝم٤م يٕمٜمل جي٥م أن شم٘مدر سمخرصٝم٤م وههذا  ،٤مـم

ههؿ أاًمرسم٤م وأظمهذٟم٤م هنٞمٜم٤م سم٤مب أاذه اجلٛمٚم٦م ٟمٙمقن سمحٛمد اهلل  ،وٕضمؾ احل٤مضم٦م ٤ميدًمٜم٤م قمغم أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن رـمًٌ 

هن٤م أهؿ ُم٤ًمئؾ اًمرسمه٤م وُمهـ قمهر  ههذه أاًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ ًمٜمٕمٚمؿ اإلجي٤مز، وهذه اعم٤ًمئؾ ُم٤ًمئٚمف قمغم ؾمٌٞمؾ 

ىمهد  وضمهّؾ  شمٙمقن سم٠مُمر اهلل قمزّ أٟم٤م قمغم ٟمزاع ذم اًمتٕمٚمٞمؾ وم٢مٟمؽ اعم٤ًمئؾ اًمتل أورده٤م اعمّمٜمػ سم٤مًمٙمالم اًمذي ذيمرشمف 

 -ضمؾ ُم٤ًمئٚمف ٧مهؿ ُم٤ًمئؾ اًمرسم٤م ووٌٓمأقمروم٧م 

 بًع األصىل والثنار باب

يٕمؼم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٌٞمع إصقل واًمث ر ويٕمٜمقن سم٤مٕصهقل  ،سم٤مب سمٞمع إصقل واًمث ر :ي٘مقل اعمّمٜمػ سمٕمد ذًمؽ

٤م أُمريـ أصقل اًمث ر ُمـ اًمِمجر وإرض وي٘مّمدون أيًْم٤م أصقل إؿمٞم٤مء إظمرى ُمـ اًمٕم٘م٤مر ومٞم  ًمق سمه٤مع سمٞمًته
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أصهؾ اًمثٛمهرة وههق اًمِمهجرة  :ىم٤مسمٚم٧م اًمث ر ومٞمٕمٜمك ا٤م أُمريـ إذا وم٤مٕصقل إذا ،ا ور٤م ومروع يم٤مًمٌٜم٤مء وهمػمهقم٘م٤مرً 

 ة،صهالن وصمٛمهرأ ،وم٘مد شم٤ٌمع اًمِمجرة وىمد شم٤ٌمع اًمثٛمرة وىمد شم٤ٌمع إرض اًمتل حتقي اًمِمجرة ومٞمٙمقن صمالصم٦م أؿمٞم٤مء

إصهؾ وم٘مهد يتجهف إمم  :ومه٢مذا ىمٚمٜمه٤م ،إصؾ اًمث٤مًمه٨م اًمثٛمهرةوإصؾ اًمث٤مين اًمِمجرة وإصؾ إول إرض 

ته٤مسمع ومهٞم  ًمهق سمه٤مع اًمهذا اًم٤ٌمب ُمـ سم٤مب آؾمتٓمراد سمٞمهع ذم واًمٗم٘مٝم٤مء يذيمرون  ،إمم إرضاًمِمجرة وىمد يتجف 

 -ُمـ سم٤مب آؾمتٓمراد ؟ا ُم٤م اًمذي يتٌٕمفأو سم٤مع قمٌدً  ؟ا أو سم٤مع داسم٦م ُم٤م اًمذي يتٌٕمٝم٤مقم٘م٤مرً 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ :ىم٤مل  هؾ اًمٕمٚمؿ دمهقز ذم ههذا اعمّمهٓمٚمحٕٟمٕمٚمؿ أن  :ىمقًمف هٜم٤م روي ،روي قمـ اًمٜمٌَّ

سمٞمهٜم   ،ُمه٤م ومٞمهف ُم٘مه٤مل: ذم إؾمهٜم٤مدهومه٢مهنؿ يٕمٜمهقن روي  قاا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وظم٤مص٦م اعمت٠مظمريـ إذا أـمٚم٘مهن يمثػمً ٢موم

ّل أٟمف ىم٤مل :ىم٤مل ،اعمّمٜمػ هٜم٤م مل ي٘مّمد ذًمؽ ومٝمذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم  سمٕمهد أن ُمـ سم٤مع ٟمخاًل » :روي قمـ اًمٜمٌَّ

 ومه٢من ًمهف صمهالث ُمـ اؿمهؽمى صمٛمهرة أو أصهاًل  :قلٟم٘مُمٕمل، اٟمٔمروا  (1)ششم٠مسمر ومثٛمرهت٤م ًمٚم٤ٌمئع إٓ أن يِمؽمط اعمٌت٤مع

لم صمٜمهإصؾ وطمده دون اًمثٛمهرة أو يِمهؽمي آ يإُم٤م أن يِمؽمي اًمثٛمرة وطمده٤م دون إصؾ أو يِمؽم ،طم٤مٓت

سمدأ اعمّمٜمػ هٜم٤م يتٙمٚمؿ قمـ ُمهـ سمه٤مع إصهؾ دون اًمثٛمهرة وههق اًمهذي ضمه٤مء ذم  ،ٟم٠مظمذه٤م واطمدة واطمدة ،٤مُمٕمً 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل ٗملوم ،ُمـ سم٤مع إصؾ دون اًمثٛمرة ،احلدي٨م  ُمـ سمه٤مع ٟمخهاًل  :احلدي٨م اًمذي ُمٕمٜم٤م اًمٜمٌَّ

وؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ ُمٕمٜمك اًمته٠مسمػم سمٕمهد  –ٛمـ سم٤مع إصؾ دون اًمثٛمرة وم٤مٕصؾ أن اًمثٛمرة سمٕمد اًمت٠مسمػم وم ،ومثٛمرهت٤م ًمٚم٤ٌمئع

ُمهـ  :لٟم٘مهق ، وهذا إصؾ ومٞمف صمٛمهرةا ُمـ اؿمؽمى أصاًل إذً  ،شمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع وىمٌؾ اًمت٠مسمػم شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي ,ىمٚمٞمؾ 

 ؟٤م ًمٚمٛمِمؽمي أم شمٌ٘مك ًمٚم٤ٌمئعومل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م هؾ اًمثٛمرة شمٙمقن شم٤مسمٕم٦م ًمألصؾ ومتٙمقن ُمٚمٙمً اًمثٛمر  ومل يٌع سم٤مع أصاًل 

وإن يم٤مٟمه٧م سمٕمهد  ،تٙمهقن شم٤مسمٕمه٦م ًمهفومإن يم٤من ىمٌؾ اًمت٠مسمػم وم٢مهن٤م شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي  :وم٘م٤مل ،ؾ ًمٜم٤ماحلدي٨م ومّّم  :ٟم٘مقل

وهذا اجلٝمد ٓ يتٜم٤موًمف اًمٜمص ذم اًمٕم٘مد  ،ا ومٞمٝم٤مئع سمذل ضمٝمدً اًمت٠مسمػم ر٤م قمٛمر ـمقيؾ ضمًدا وم٢مهن٤م شمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع وم٢من اًم٤ٌم

اًمت٠مسمػم هق ذم إصؾ اًمتٚم٘مهٞمح ههذا ذم  :ٟم٘مقل ؟ُم٤م ُمٕمٜمك اًمت٠مسمػم ،إصؾ وم٘مطىم٤مل: سمٕمتؽ اًمذي شم٤ٌميٕم٤م قمٚمٞمف وإٟم  

ٟمه  وًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء رمح٦م اهلل قمٚمهٞمٝمؿ مل جيٕمٚمهقا اًمٕمهؼمة سمه٤مًمتٚم٘مٞمح وإ ،إذا ىمٞمؾ اًمت٠مسمػم ي٘مّمد اًمتٚم٘مٞمح ،ًم٤ًمن اًمٕمرب

ل ومٞمف هذه اًمٕمٚمقىم٦م اًمتل ومٞمف شمتِم٘مؼ وم٢مذا شمِم٘م٘م٧م أُمٙمـ تٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اًمٜمخؾ اًمٕمٚمقىم٦م اًم ،ضمٕمٚمقا اًمٕمؼمة سم٤مًمتِم٘مؼ

ُمهـ  زارع يٕمر  أٟمهف يٚم٘محٝمه٤م ذم أي وىمه٧ميٙمقن اعم ،ا سمٕمد همد سمٕمد أؾمٌقع سمٕمد ومؽمة سمٕمد ُمدةشمٚم٘مٞمحٝم٤م اًمٞمقم همدً 

                                                 

 (-2294صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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ٕٟمٜم٤م ٟمزًمٜم٤م عم٤مذا؟ ٤مًمتِم٘مؼ ومل ٟمجٕمٚمف سم٤مًمتٚم٘مٞمح سمٕمؼمة اًمت٠مسمػم يٕمٜمل اًمتٚم٘مٞمح وًمٙمٜمٜم٤م ضمٕمٚمٜم٤م اًم :اًمٜمص ي٘مقل إوىم٤مت،

وم٢من اًمتٚم٘مٞمح ظمٗمهل  :سم٤مًمٌمء اًمٔم٤مهر ٓ سم٤مًمٌمء اخلٗمل شمٜم٤مط واًمٖم٤مًم٥م أن إطمٙم٤مم ،هذا واطمد ،ٜم٦مةٜم٦م ُمٜمزًم٦م اعمٔماعم

٤م اًمتٚم٘مهٞمح يٙمهقن ُمهـ ومٕمهؾ أدُمهل أطمٞم٤مًٟمهٟم٘مهقل: ُمـ ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م أيًْم٤م  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م ،ٕمٚمؿ أشمٚم٘مح٧م أم ٓٓ يُ 

وًمذًمؽ سمٕمض ُمـ رؿ ٟمخؾ ويم٤من ىمد أوىمػ هذا اًمٜمخؾ سمٕمض اًمٜم٤مس  ،يٙمقن سمٖمػم ومٕمؾ أدُمل سم٤مًمريح ٤موأطمٞم٤مٟمً 

ًٓ  ٤مُمٕمٞمٜمً  ىمد أوىمػ ٟمخاًل   ُمـ ىمرن وٟمّمػ أطمد اًمّم٤محللم ومٙم٤من جيٕمؾ سملم يمؾ ٟمخٚم٦م وأظمرى جيٕمهؾ سمٞمهٜمٝم  ومحه٤م

م أطمهد قي٘مه ـًمه اًمٞمقم اًمهذيؾمٞم٠مي ٌمء ىم٤مل: اًمجٕمؾ هذا سمىمٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ أن وٞمٕم٧م طمدي٘متؽ ومٚم   أي ومحاًل 

ًٓ يمؾ وم٢مذا ضمٕمٚم٧م سملم ٕٟمف وىمػ: سمتٚم٘مٞمح هذه اًمٜمخؾ   ومه٢من ارهقاء ههق اًمهذي ؾمهٞم٘مقم سمتٚم٘مٞمحٝمه٤م ٟمخٚمتلم ومحه٤م

سمًه٥ٌم ٤م اًمتٚم٘مٞمح واًمت٠مسمػم يٙمهقن وطمهده وم٠مطمٞم٤مٟمً  ،وم٢من ٟمخٚمف أن يثٛمر وطمده دون سم٤مىمل اًمٜمخؾ ، وصدق،وطمده

ٜمخهؾ ٓ يٙمهقن ومٞمهف شمٚم٘مهٞمح وإٟمه  يٙمهقن شمه٠مسمػمه ٟم٘مقل هٜم٤مك أٟمقاع ُمـ اًمِمجر همػم اًمأٟمٜم٤م  :اعمٕمٜمك اًمراسمع اًمريح،

٤م ُمـ سم٤مب اعمٔمٜم٦م ُمـ سم٤مب اًمٔمه٤مهر وإُمهر اًمث٤مًمه٨م ٕن اًمتٚم٘مهٞمح أطمٞم٤مًٟمهدائً  سم٤مًمتِم٘مؼ إذا وم٠مٟمٓمٜم٤م احلٙمؿ  ،ًمقطمده

٤م ٓ يٙمقن سمٗمٕمؾ آدُمل وإُمر اًمراسمع أن سمٕمض اًمِمجر ٓ يٙمقن ومٞمف شمٚم٘مٞمح يٙمهقن ومٞمهف يٙمقن سمٗمٕمؾ آدُمل وأطمٞم٤مٟمً 

إن  :وٟم٘مهقل ،سم٤مًمتِمه٘مؼ ؟ا سمه ذاومجٕمٚمٜمه٤م اًمٕمهؼمة إذً  ،قن ومٞمٝم٤م ورد وٟمحقهٙمُمـ سمٕمض اًمتل ي يم  ٟمٕمٚمؿشمٚم٘مٞمح ذاي 

ّل  ومجٕمٚمٜمه٤م  ،ٟمزًمٜم٤م اعمٔمٜمه٦م ُمٜمزًمه٦م اعمةٜمه٦م ،ُمـ سم٤مب اعمٔمٜم٦مأشمك سمف ٠مسمر سمٕمد أن شمُ يٕمٜمل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ عم٤م ىم٤مل: اًمٜمٌَّ

يتِمه٘مؼ اًمثٛمهر يتِمه٘مؼ يٕمٜمهل  ٚمف ىمٌؾ أنٟمٌدأ سم٤مًمٜمخؾ يمؾ ٟمخؾ إذا سمٞمع أص ،يمؾ ٟمخؾ :ا ٟم٘مقلإذً  ،اًمٕمؼمة سم٤مًمتِم٘مؼ

إذا يم٤مٟمه٧م اًمِمهجرة أو شمٙمقن ًمٚمٌه٤مئع، تِم٘مؼ شمسمٕمد أن  ،اًمٕمٚمقىم٦م اًمتل ومٞمف شمتِم٘مؼ وم٢من هذه اًمثٛمر شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي

صهٖمػمة سمٛمجهرد أول ُم٤م شمٔمٝمر اًمثٛمرة وًمق يم٤مٟم٧م  ،سمٔمٝمقر اًمثٛمرة ،يٙمقن سمٔمٝمقره٤م :إصؾ مم٤م ٓ يتِم٘مؼ ومٜم٘مقل

ؾم٤مئر اًمِمهجر  : ويمذاوًمذًمؽ ي٘مقل اعمّمٜمػ ،ِم٘مؼ وهق اًمذي سمٛمٕمٜمك اًمت٠مسمػم٤م سم٤مًمتفمٝمقر اًمثٛمرة وم٢مٟمف يٙمقن ُمٚمح٘مً 

أول طمٙمهؿ ُمتٕمٚمهؼ  ؟٤م وم٤مئدة إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠موىمه٤مت اًمثٛمهر ُمه٤م ههلـمٌٕمً  ،سمٔمٝمقر اًمثٛمرة ،٤مإذا يم٤من صمٛمره سم٤مديً 

 هٜمه٤مك طمٙمهؿ صمه٤مين ُمتٕمٚمهؼ سمٌهدو هٜم٤م ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ، سمٔمٝمقر اًمثٛمرة أو سم٤مًمتِم٘مؼ أو اًمت٠مسمػم هذا احلٙمؿ اًمذي ذيمرٟم٤مه

ُمهـ  ،سمٕمهد ُمه٤م حتّمهده ،هٜم٤مك طمٙمهؿ صم٤مًمه٨م ُمتٕمٚمهؼ سم٤محلّمه٤مد ،سمدو اًمّمٚمح سمٕمد ومؽمةسمٕمد ىمٚمٞمؾ، اًمّمٚمح ؾمٞمٛمر 

وُمهـ ذًمهؽ أٟمهف احلّمه٤مد ٓ يًهت٘مر  ،إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م ومٞمٝم٤م أٟمف ٓ جيقز سمٞمع اًمثٛمرة سمجٜمًٝم٤م إٓ سمٕمهد طمّمه٤مده٤م

 صمهالث ُمراطمهؾقمٜمهدٟم٤م  آؾمهتخالص، إًذاومٞمتٕمٚمهؼ سمهف  ،ّم٤مداحلإٓ سمٕمد ذم اخل٤مرج ُمـ إرض وضمقب اًمزيم٤مة 
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يمهؾ واطمهدة ُمهـ ههذه اعمراطمهؾ ره٤م أطمٙمه٤مم  ،صمؿ سمٕمد ذًمؽ طمّمه٤مده ،صمؿ سمدو صالطمف ،سمدوه وفمٝمقره ًمٚمزرع،

هٜمه٤مك  ،ًمهف ُمراطمهؾ ٜمهلماجل :ُمثؾ ُمه٤م ٟم٘مهقل ،وهذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمر  اعمراطمؾ ،ختّمٝم٤م

وهٜم٤مك أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ إذا يمه٤من  ،قمٛمره صم ٟملم هٜم٤مك أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ إذا يم٤من ،أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ سمف إذا يم٤من قمٛمره أرسمٕملم

وهٜمه٤مك  ،وهٜم٤مك أطمٙم٤مم شمتٕمٚمؼ إذا دم٤موز اًمتًهٕم٦م ،وهٜم٤مك أطمٙم٤مم إذا يم٤من قمٛمره ؾمت٦م أؿمٝمر ،قمٛمره ُمة٦م وقمنميـ

 ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اعمٕمٜمل سم٤مًمٗم٘مف ٓ سمد أن يٕمر  احلٙمؿ اًمقاطمد إذا ُمر سمهدرضم٤مت دائً   ،طمٙم٤مم إذا سمٚمغ إرسمع ؾمٜمقاتأ

وىمد ذيمرت أن اًمزريمٌم ذيمر أن اًمٗم٘مف يٕمر  سمه٠مُمقر صم ٟمٞمه٦م  ،ت٘مًٞمؿُمـ أٟمقاع اًمٟمقع  هقويًٛمك اًمت٘مًٞمؿ  ذاوه

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ ،ُٕمقر ُمٕمروم٦م اًمت٘م٤مؾمهٞمؿ واًمهدرضم٤متهذه ا قمنمة وُمـ أو ىم٤مل: إٓ أن » :ي٘مهقل اًمٜمٌَّ

صهؾ واؿمهؽمط أن ُمٕمٜم٤مهه٤م أن اعمٌته٤مع إذا اؿمهؽمى إ ؟ُم٤م ُمٕمٜمك هذه اجلٛمٚمه٦م شيِمؽمط اعمٌت٤مع أو يِمؽمـمٝم٤م اعمٌت٤مع

وم٤معمرء إذا اؿمؽمى اًمثٛمرة وإصؾ ضم٤مز سمٞمع اًمثٛمرة  ،ا جيقزإذً  ،ٞمٙمقن اؿمؽمى إصؾ واًمثٛمر ُمٕمفومشم٤مسمٕم٦م ًمف اًمثٛمرة 

شمٙمٚمٛمٜمه٤م  ، إًذاإذا يم٤مٟم٧م ُمع إصؾ ،ّمالح سمٕمد سمدو اًمّمالح ىمٌؾ اًمت٠مسمػم أو سمٕمدهًمذم أي ُمرطمٚم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ سمدو ا

أُمه٤م سمٞمهع  ،وشمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ سمٞمهع إصهؾ ُمهع اًمثٛمهرة ،ُمٕمف صمٛمر أم ٓا ومه٤م قمـ سمٞمع إصؾ ُمٜمٗمردً  ،قمـ أُمريـأن 

 ُمٜمٗمردة ومٝمل ذم اًمٗمّمؾ اًمذي ؾمٞم٠مي-اًمثٛمرة 

وإن سمه٤مع إرض  :ىمه٤مل ،اًمهزرعههق سمدأ يتٙمٚمؿ قمـ ُم٤م هق ؿمٌٞمف سمه٤مًمثٛمرة و ،وإن سم٤مع إرض :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ٕٟمهف هٜمه٤م ٓ  ، يِمهؽمـمف اعمٌته٤معوومٞمٝم٤م زرع ٓ حيّمد إٓ ُمرة ُمثؾ اًم٘مٛمح وهمػمه ٓ حيّمد إٓ ُمرة ومٝمق ًمٚم٤ٌمئع ُم٤م مل

وم٤مٕصهقل وٟمحهقه وإن يم٤من جيز ُمرة سمٕمهد ُمهرة ُمثهؾ اجلهرضمػم  :ىم٤مل ،اًمزرع خيرج ُم٤ٌمذة ،يقضمد سمدو صالح

أول ضمهزة  يٕمٜمهل اًمِمجر واجلزة اًمٔم٤مهرة قمٜمهد اًمٌٞمهع ًمٚمٌه٤مئعإرض ومتٕمتؼم يم٠مصقل  ًمٚمٛمِمؽمي ٕهن٤م داظمٚم٦م ذم

 ،قمٜمدي ُمًه٠مًمت٤من ،جيزه٤مصمؿ ٤م شمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع يٜمتٔمر طمتك شمٙمؼم ًمٚم٤ٌمئع يم٠مهن٤م صمٛمرة ىمد فمٝمرت وًمق يم٤مٟم٧م صٖمػمة وم٢مهن

واٟمتٌٝمقا ره٤م  ,اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،ٞمٙمقن ًمٚمٛمِمؽميوم٤م واؿمؽمط أن اًمزرع ًمف اؿمؽمى زرقمً  ئًمق أن اُمر :اعم٠ًمًم٦م إومم

وذم ُمث٤مل ُمه٤م  ،وومٞمٝم٤م زرع ٓ حيّمد إٓ ُمرة ومٝمق ًمٚم٤ٌمئع وؾمٙم٧م :ذم اعمث٤مل إول ىم٤مل ,اًمزرع ظم٤مص٦م ُمـ يٕمر  

 ٙمقنمل ي٘مؾ: شمإن اًمذي جيز ُمرة واطمدة  :إن إصقل شمٙمقن ًمٚمٛمِمؽمي عم٤مذا مل ي٘مؾ :ف ضمزة جيز ُمرة سمٕمد ُمرة ىم٤ملًم

قمهغم ٓ ٟمٗمع اه٤م أصٚمف و ٕن اًمزرع أصقًمف ٓ يٜمتٗمع ا٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتجريد وإٟم  شمٙمقن ُمع ؟ًمٚمٛمِمؽمي إصقل

 ،ومّمهؾ :سمدأ اعمّمهٜمػ ي٘مهقل ،ٓ يٜمتٗمع ا٤م ؟ر٤م هؾ يٜمتٗمع سمجذور اًم٘مٛمح وهمػمه ،ًمذًمؽ ٓ ىمٞمٛم٦مؾمٌٞمؾ آٟمٗمراد، 
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هنك رؾمقل اهلل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ » :وم٘م٤ملآٟمٗمراد سمدأ اذا اًمٗمّمؾ سمذيمر أطمٙم٤مم سمٞمع اًمثٛمر وم٘مط قمغم ؾمٌٞمؾ 

إن اعمّمٜمػ وًمذا ىمٚم٧م ًمؽ: وهذا احلدي٨م أيًْم٤م ذم اًمّمحٞمح،  (1)شقمـ سمٞمع اًمثٛمر أو اًمثٛمرة طمتك يٌدو صالطمٝم٤م

هّل حيرص دائً  قمغم أن يٌدأ  يمؾ سم٤مٍب سمحدي٨ٍم وحيرص ىمدر اعمًتٓم٤مع أن شمٙمقن أًمٗمه٤مظ اًمٌه٤مب ُمهـ طمهدي٨م اًمٜمٌَّ

 -صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىمدر اعمًتٓم٤مع، ٟمٕمؿ

وًمق سم٤مع اًمثٛمرة سمٕمد سمدو صالطمٝم٤م قمغم اًمؽمك إمم اجلزاز ضم٤مز، اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمٝمه٤م  :ىم٤مل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ،ٕن ومٞمهف همهرراً  :وؾم٥ٌم اًمٌٞمع أن اًمٌٞمع سم٤مـمؾ ٟم٘مقل ،ٞمح سم٤مـمؾاًمٌٞمع همػم صح ،ًمٜمٝمل اًمٜمٌَّ

ومٕمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سمٕمض اًمتٛمر ىمٌؾ سمدو صهالطمف ىمهد يه٠مي ُمهـ ههذه أومه٤مت  ،ٕٟمف رسم  شمّمٚمح ورسم  ٓ شمّمٚمح

 ًمٙمـ إذا سمدا اًمّمالح طمٞمٜمةٍذ سمه٠مُمر اهلل قمهزّ  ،ومحٞمٜمةٍذ ومٞمف همرر يمٌػم ضمًدا :يم٤مًمٌديرة وهمػمه٤م ومتجٕمؾ اًمثٛمر همػم ٟم٤مومع

٤ًٌم وًمٞمس دائً  وم٢مٟمف ىمد يٙمقن ىمد  وضمّؾ   ،اًمتل شمرد سمٕمد سمدو اًمّمالح أُمـ ُمـ اًمٕم٤مه٤مت، وؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م اًمٕم٤مه٤متهم٤مًم

إٟمف ٓ جيقز سمٞمع اًمثٛمهرة ىمٌهؾ سمهدو صهالطمٝم٤م إٓ ذم  :وم٢مٟمف إذا سمدا اًمّمالح ومٗمل اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن طمٞمٜمةٍذ جيقز، ٟم٘مقل

 ،أن شم٤ٌمع ُمع أصٚمٝم٤م شمًٌٕم٤م ٕصٚمٝم٤م :احل٤مًم٦م إومماًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إٓ ذم طم٤مًمتلم،  ،طم٤مًمتلم

أن شم٤ٌمع اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صهالطمٝم٤م سمنمهط اجلهزاز  :جي٥م أن شمٕمر  هذا اًمٌمء أرسمط اًمٗم٘مف دائً ، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

ضمهًدا وأن سمهدأ رظمهٞمص اًمتٛمر ًمٞمجٕمٚمف قمٚمًٗم٤م، هٜم٤مك أٟمقاع ُمهـ اًمتٛمهر سمٕمض اًمٜم٤مس يِمؽمي  ،سمنمط أن ي٘مٓمٕمٝم٤م

أن وٓ دمزهه٤م ِمؽمي اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صالطمٝم٤م سمنمهط أن شمٟمٕمؿ جيقز أن  :ومٜم٘مقل ،ًمٚمٌٝم٤مئؿ ٤مجيٕمٚمف قمٚمٗمً يرشمٗمع، 

 -شمتٜمٔمر سمٕمد ذًمؽ، ـمٞم٥م

ٟمف جيقز سمٞمع اًمثٛمرة سمٕمهد سمهدو : إوًمق سم٤مع اًمثٛمرة سمٕمد سمدو صالطمٝم٤م قمغم اًمؽمك إمم اجلزاز ضم٤مز، إذا ىمٚمٜم٤م :ي٘مقل

وًمٙمهـ سمٕمهد  ،ٝم٤م إٓ أن شمٙمقن ُمهع أصهٚمٝم٤مىمٌؾ سمدو اًمّمالح يِمؽمط ىمٓمٕم ،صالطمٝم٤م وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط ىمٓمٕمٝم٤م أن

أضمٕمٚمٝمه٤م  ٤مأو أٟم٤م أريد ُمهثاًل أن أسُمٝمه٤م ساًُمه ،أسم٘مٝم٤م إمم سمدو اًمّمالح ذم اجلٛمٞمع :٘مقلشمسمدو اًمّمالح جيقز أن 

٤ًٌم وهٙمذاأريد ُم٤م  نُمثاًل ًمق  -جيقز ًمؽ هذا اًمٌمء ،أىمٓمٗمٝم٤م ُمثاًل رـم

 -ىم٤مل ى اًمؽمك إمم اجلزاز ضم٤مز
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اؿمهؽمى صمٛمهرًة وطمهده٤م  ،ؽمط أٟمف ؾمٞمٌ٘مٞمٝم٤م إمم طملم اجلزاز ُمع اًمنمطيٕمٜمل اؿم ،وم٢من أص٤مسمتٝم٤م ضم٤مئح٦م :ي٘مقل

ُمثؾ أن يٙمهقن  وضمّؾ  شم٠مي ُمـ اهلل قمزّ هل اًمتل واجل٤مئح٦م  ،وم٠مص٤مسمتٝم٤م ضم٤مئح٦م :واؿمؽمط أٟمف يٌ٘مٞمٝم٤م إمم طملم اجلزاز

يٕمٜمل أن اًمٌه٤مئع شمٙمهقن ذم  ،رضمع ا٤م قمغم اًم٤ٌمئع :هٜم٤مك ُمٓمر أومًده شمراب ضمٞمش يٕمٜمل أشمك واقمتدى وهٙمذا، ىم٤مل

ٕٟمهف مل  ،عم٤مذا هل ذم و ن اًم٤ٌمئع؟ ٕٟمف مل ي٘مٌْمهٝم٤م، ٟمٕمهؿ ؟وم  هل اًمٕمٚم٦م ،وسم٤مُٕمس ىمٚم٧م ُم٤م هق اًم٥ًٌم ، ٟمفو

واعمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مهٌض ذم وه ن  ،ومٝمق مل ي٘مٌْمٝم٤م ،وإصؾ ُمٚمؽ اًم٤ٌمئع ،ٕن اًمثٛمرة ُم٤م زاًم٧م ذم إصؾ ي٘مٌْمٝم٤م،

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿشمٙمقن ذم و ٟمف ًم٘موم٢مهن٤م رضمع ا٤م قمغم اًم٤ٌمئع  :وًمذًمؽ ىم٤مل ،اًم٤ٌمئع ًمق سمٕمه٧م ُمهـ » :قل اًمٜمٌَّ

دي٨م ذم احله (1)شمل شم٠مظمهذ ُمه٤مل أظمٞمهؽ سمٖمهػم طمهؼ ،أظمٞمؽ صمٛمًرا وم٠مص٤مسمتف ضم٤مئح٦م ومال حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ ُمٜمف ؿمٞمة٤مً 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قمهغم أن اجل٤مئحه٦م ذم اًمهزرع سم٤مخلّمهقص وم٢مهنه٤م ٟمّص  ،صحٞمح ُمًٚمؿ ،اًمّمحٞمح  ُمـ اًمٜمٌَّ

آظمر مجٚم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب: ىم٤مل: وصالح سمٕمض اًمثٛمر ومٞمتٙمٚمؿ اًمِمهٞمخ قمهـ  ٤مجلقائح،شمقوع، وهذا أُمر سم٤مًمقوع سم

 -يمٞمػ يٙمقن اًمّمالح

 -يٕمٜمل يٌدو ومٞمف اًمٚمقن إُم٤م أن حيٛمر أو يّمٗمر ،ىم٤مل: وصالح صمٛمر اًمٜمخؾ أن حيٛمر أو يّمٗمر

وىمٌؾ ذًمؽ وم٢من اًمٕمٜم٥م يٙمهقن  ،يّمٌح ومٞمف ـمٕمؿ ؾمٙمر ـمٕمؿ طمالوة ،ىم٤مل: واًمٕمٜم٥م أن يتٛمقه أن يتٛمقه طمٚمقاً 

 -وم٢مٟمف يٙمقن ىمد سمدا صالطمف ،وم٢مذا وضمد اًمتٛمقه متقه طمٚمقاً  ،اً ُمر

ـمًٌٕم٤م اًمزرع مل يذيمره اعمّمهٜمػ وىمهد  ،يمؾ صمٛمٍر سمحًٌف ف،يٕمٜمل سمحًٌ ،ىم٤مل: وؾم٤مئر اًمثٛمر أن يٌدو ومٞمف اًمٜمْم٩م

، أيمٚمهفويٓمٞمه٥م  :وهذا داظمهؾ أيًْمه٤م ذم ىمقًمهف ،هق أن يِمتد وم٢مذا اؿمتد احل٥م وم٘مد سمدا صالطمفوف احلدي٨م سمورد 

إن سمدو اًمّمالح ذم صمٛمرٍة واطمدة يهدل  :وٟم٘مقل أيًْم٤م ،هذا سمدو اًمّمالحأيمٚمف، ومٞمف اًمٜمْم٩م ويٓمٞم٥م  ىم٤مل: أن يٌدو

وسمدو اًمّمالح ذم سمٕمض اًمِمجر يهدل قمهغم سمهدوه ذم مجٞمهع اًمًٌهت٤من أو ُمه٤م  ،قمغم سمدو اًمّمالح ذم مجٞمع اًمِمجرة

 -يتٕمٚمؼ اذا اعمٕمٜمك ٓ سمٙمؾ اًمٌٚمدة

 باب اخلًار

خمرضًمه٤م  وضمهّؾ  اًم٤ٌمب ُمـ إسمقاب اعمٗمٞمدة اًمتهل ضمٕمٚمٝمه٤م اهلل قمهزّ  وهذا ،سم٤مب اخلٞم٤مر :ي٘مقل اًمِمٞمخ سمٕمد ذًمؽ

اخلػمة يٕمٜمل أظمػم ًمف اخلػمة يٕمٜمل أظمػم ًمف ومٞمٓمٚمه٥م  وُمٕمٜمك ىمقًمف ظمٞم٤مر أي أن أطمد اعمت٤ٌميٕملم ًمف ـمٚم٥م ،ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم
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٘مهد وم ،٠ميًمؽ اخلٞم٤مر أن ختت٤مر إُم٤م سملم أُمريـ وإُم٤م سملم صمالصم٦م يم  ؾمٞم ،أظمػم إُمريـ ًمف ُم٤م هق إصٚمح ًمف ومٜمث٧ٌم ًمف

سملم إُمْم٤مء اًمٌٞمع وسملم ومًخف، ىمد يٙمقن ظمٞم٤مًرا سملم إُمْم٤مء اًمٌٞمع وأظمذ إرش، ىمهد يٙمهقن ظمٞمه٤مًرا  ايٙمقن ظمٞم٤مرً 

إًذا ىمد يٙمقن ظمٞمه٤مًرا سمهلم أُمهريـ  ،يٙمقن ظمٞم٤مًرا سملم صمالصم٦م أُمقر وهٙمذا ،ظمذ إرش وومًخفأسملم إُمْم٤مء اًمٌٞمع و

 -وسملم صمالصم٦م

وىمد ذيمهر ُمهـ أٟمهقاع اخلٞمه٤مر  ،سمدأ اعمّمٜمػ سمذيمر أٟمقاع اخلٞم٤مر ،ٞم٤مراًمٌّٞمٕم٤من سم٤مخل :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ٟمققملم آظمريـ ٟمذيمره٤م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ وزاد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم هذه إٟمقاع  ،ا ُمـ ؾمٌٕم٦مٟمحقً 

حلهدي٨م اهق ٟمص هذا  ،ٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤ماًم :سمدأ سم٠مول أٟمقاع اخلٞم٤مر وهق ظمٞم٤مر اعمجٚمس وم٘م٤ملإن ؿم٤مء اهلل، 

 طمدي٨م اسمـ قمٛمر وهمػمه- (1)شمل يتٗمرىم٤م اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر أي ُم٤م»

وىمد ذيمر قمٚم ء اًمٚمٖم٦م يم  ٟم٘مهؾ  ،(2)هذه زي٤مدة سم٠مسمداهن  ،هذا ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت احلدي٨م ،سم٠مسمداهن  :ىمقًمف

ُمهـ  وههذا٤مًٕمٗم٤مظ أو سمه٤مًمٙمالم، يٙمقن سموآومؽماق  ،يتٗمرىم٤م اعم٘مّمقد سمف سم٤مٕسمدان :ذًمؽ اخلٓم٤ميب وهمػمه أن ىمقل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ إقمرايب أٟمف ؾم٠مل سمٕمض اًمٚمٖمقيلم ُم٤م اًمٗمرق اسمـ وم٘مد ذيمر  ،ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ اًمتل أوشمٞمٝم٤م اًمٜمٌَّ

ّل صغّم  ،٤مأي سم٤مًمٙمالم وإسمدان ُمٕمً  ،وم٘م٤مل: إن اًمتٗمرق سم٤مٕسمدان وآومؽماق سم٤مًمٙمالم ؟سملم آومؽماق واًمتٗمرق واًمٜمٌَّ

 :ٟم٘مهقلوم٢مٟمهف  شم٠مت هذه اجلٛمٚم٦م اًمزائدة ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم أسمداهن  ومٚمق مل ،اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أوي ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ

 -داًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وطمده٤مإومم إن اًمٙمٚمٛم٦م 

ىم٤مل: وم٢من شمٗمرىم٤م ومل يهؽمك أطمهدمه٤م اًمٌٞمهع وم٘مهد وضمه٥م ، مل يتٗمرىم٤م سم٠مسمداهن  اعم٠ًمًم٦م إومم ذم ىمقل اعمّمٜمػ ُم٤م

ُمـ ههذه احلٙمهؿ أن اًمنمهع  ،حلٙمٛم٦م أراده٤ماًمنمع  ؟ُمٕمٜمك هذا اخلٞم٤مر ىمٌؾ أن ٟمتٙمٚمؿ يمٞمػ يٙمقن اًمتٗمرق ،اًمٌٞمع

 ذم اًمٌٞمققم٤مت أن اعمت٤ٌميٕملم خيرضم٤من وىمد روٞم٤م مت٤مم اًمرو٤م قمـ سمٞمٕمٝم  ومال يٙمقن ٕطمهدمه٤م إطمًه٤مس حيرص دائً  

وًمذًمؽ وضمدت يمثػم ُمـ إطمٙمه٤مم اًمنمهقمٞم٦م اًمتهل وهٙمذا،   ذم ٟمٗمًف قمغم همػمهسمٖمٌـ وٓ يٙمقن أطمدمه٤م طم٤مُماًل 

ُمهـ ذًمهؽ ىمْمهٞم٦م  ،وهمػم ذًمهؽ +هنك قمـ اًمٌٞمع ىمٌؾ اًم٘مٌض ،سمٞمع أظمٞمفقمغم ٌٞمع اًمشمث٧ٌم هذا اعمٕمٜمك ُمٜمٝم٤م هنك قمـ 

سمٕمهد  ،إن يمؾ ٟمدم جيٞمز ًمف ومًخ اًمٌٞمع عم٤م شمؿ سمٞمع ذم ههذه اًمهدٟمٞم٤م :ًمق ىمٚمٜم٤م ًمف ،٤م صمؿ يٜمدميٌٞمع سمٞمٕمً اًمِمخص ىمد  :اًمٌٞمع
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ؾمه٥ٌم ومٚمذًمؽ ضمٕمؾ اًمِم٤مرع ومؽمة ىمّمػمة جيٞمز ًمٚمٛمرء أن يراضمع ٟمٗمًف سم٠مي رضمع زم! ٟمدُم٧م  :قمنم ؾمٜمقات ي٘مقل

وهذا اًمذي ضمٕمٚمف اًمنمع  ،طمتك سمدون ؾم٥ٌم ُم٘مٌقل ًمف احلؼ أن يرضمع ومٞمٗمًخ اًمٕم٘مد وًمق مل يرض اًمٓمر  اًمث٤مين

 :٤م سمنقم٦م ُم٤ٌمذة يرضمع ويٜمدم ومٜم٘مهقلىمد يٌٞمع اًمِمخص ؿمٞمةً  :إذا شم٤ٌميٕمت   ٟمٙمإوم٘م٤مل:  ،اًمٕمؼمة ُمـ ظمٞم٤مر اعمجٚمس

ُمهـ طمٙمهؿ اًمنمهيٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛمه٦م ذم  اىمه٤م وههذمل يتٗمر اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞمه٤مر ُمه٤م ،ُم٤م دُم٧م ذم اعمجٚمس جيقز ًمؽ اًمرضمقع

اًمٌٞمهع واًمنمهاء، ًمٙمهل ٓ يٙمهقن   عمّمه٤مًمح اًمٕمٌه٤مد ذمٟمٔمهر اًمنمع مل يٜمٔمر ًمٚمٔمقاهر وم٘مهط وإٟمه   ، وم٢مناًمٌٞمققم٤مت

قمرومٜمه٤م ُمه٤م  ، إًذاهمػم ذًمهؽطمزازة أو وٖمٞمٜم٦م أو ، وإيمٛمر اًمث٤مين أن ٓ يٙمقن سملم اعمًٚمٛملم ذم سمٞمٕمفًمٚمِمخص ٟمدم 

 ،سمٕمد اٟمتٝم٤مء ظمٞم٤مر اعمجٚمس إذا ًمزم اًمٌٞمع وم٢مٟمف ٓ يٗمًخ اًمٕم٘مد إٓ سمروه٤م اًمٓمهروملمُم٤م  ،هل احلٙمٛم٦م ُمـ هذا اخلٞم٤مر

قمٜمهدٟم٤م ُمًه٠مًم٦م ُمٝمٛمه٦م ضمهًدا ىمه٤مل  ،(1)شرشمفث أىم٤مل ًمف قمُمـ أىم٤مل ُمًٚمً  »وم٘م٤مل: ًمٞمس إًمزاًُم٤م ٤م وهٜم٤م ٟمدب اًمِم٤مرع ٟمدسمً 

يٙمهقن سمه٢ميمراه ٓ  ،هايمهراإل ٤مًمتٗمرق اًمتٗمرق اًمذي يٙمقن سم٤مإلرادة ٓسماعمراد  ،اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م :ّمٜمػاعم

أي أن يٙمهقن ىمّمهده إًمٖمه٤مء  ,ىمّمده  –ن اًمتٗمرق ٕضمؾ أ :إُمر اًمث٤مين ،هذا واطمد ،ُمـ اًمِمخص وإٟم  سم٢مرادشمف

ٓ جيقز ًمٚمِمخص أن يتٕمٛمهد اخلهروج ُمهـ اعمجٚمهس  ،هذا هق اعمذه٥م ،ظمٞم٤مر اعمجٚمس هذا همػم ُمٕمتؼم وٓ جيقز

ٜم٘مهقل ٕن اسمهـ قمٛمهر مل ي٠مشمهف ومقمٛمهر ريض اهلل قمٜمهف اسمهـ  ُمـ طمدي٨مُم٤م ُم٤م ضم٤مء أو ،٤مٕضمؾ أن جيٕمؾ اًمٕم٘مد ٓزُمً 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ هنك قمـ ذًمؽ ،اًمزي٤مدة ذم احلدي٨م ن يٙمهقن ذم اًمتٗمهرق أول أٓ سمهد  :ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل ،اًمٜمٌَّ

 ،ههذا إُمهر اًمثه٤مين ،ٓ يٙمقن سم٘مّمد إسمٓم٤مل طمؼ اًمٓمر  اًمث٤مين ذم اًمٌٞمعن ٤م ُمـ همػم إيمراه وأرء أن يٙمقن شمٗمرىمً 

اًمّمهقرة إومم  ،وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومه٢من اًمتٗمهرق ًمهف صهقر ،ُمٕمٜم٤م أن اعمراد سم٤مًمتٗمرق اًمتٗمرق اًمٕمرذم :اًمث٤مٟمٞم٦م اعم٤ًمًم٦م

ههذه  ،وم٢من ظمروج أطمدمه٤م ُمهـ ههذا اعمٙمه٤من اعمحه٤مط ظمهروج وشمٗمهرق :إن يم٤من اعمت٤ٌميٕم٤من ذم ُمٙم٤من حم٤مط :ٟم٘مقل

ًممظمهر وُمِمهٞمف ن اؾمهتدسم٤مر أطمهدمه٤م إ :إن يم٤من اعمت٤ٌميٕم٤من ذم صحراء ومٜم٘مقل :٤م ٟم٘مقلأٟمّ  :اًمّمقرة، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

إُمهر  ،٤م ذم اعمجٚمهسسمد ُمـ اضمت ع اًمثٜمتلم هق شمٗمهرق طمهلم ذاك يٙمهقن شمٗمرىًمه ظمٓمقات ٓزم اؾمتدسم٤مر وُمٌم ٓ

٤م وًمهق يمه٤من سمٞمهٜمٝم  يم٤من ذم دار واؾمٕم٦م ومخروضمف ُمـ همروم٦م إمم همروم٦م يٕمتهؼم شمٗمرىًمهأو أٟمف إذا يم٤من ذم همر   :اًمث٤مًم٨م

أن يرىمهك إمم  :وإُم٤م ذم اًمدار اًمّمهٖمػمة وم٘مه٤مًمقا ،٤م٦م وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ يٙمقن شمٗمرىمً وم٤مٟمت٘م٤مًمف ُمـ همروم٦م إمم همروم ،سم٤مب ُمٗمتقح

ن مل يقضمهد ٢مومه ،وُمثٚمف اًمًٗمٞمٜم٦م ُمـ يم٤من ذم ؾمٗمٞمٜم٦م ومرىمك إمم قمٚمقه٤م أو ٟمزل إمم ؾمٗمٚمٝم٤م وم٢مهن  يٙمقٟم٤م ىمهد شمٗمرىمه٤م قمٚمقّ 
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٤مم أطمهدمه٤م ومٚمق أن اصمٜملم سم٘مٞم٤م ذم جمٚمس واطمهد وٟم٤مُمه٤م أو ٟمهوًمق ـم٤مًم٧م اعمدة، رء ُمـ ذًمؽ ومٜمحٙمؿ سمٕمدم اًمتٗمرق 

ؾمه٤مقمتلم أو صمهالث أو أرسمهع ـم٤مل ًمق ومل يٜم٘مٓمع ظمٞم٤مر اعمجس ٕن اًمٜمقم ٓ ي٘مٓمٕمف ٕٟمف ُم٤م زال ذم اعمجٚمس  :ٟم٘مقل

أن يمهؾ ُمه٤م أـمٚم٘مهف اًمِمه٤مرع يٙمهقن  : ٟمجري هذه اًم٘م٤مقمدةقمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة دائً   ،أو قمنم ٕن اًمٕمؼمة قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٕمر 

ٕن  ،ٚمٕمهر  دائهً  ًموم٢من مل جيد سم٤مًمٚمٖم٦م ومٜمرضمع  ،٤ٌمًمٚمٖم٦موم٢من مل يقضمد اًمٜمص وم ،سم٤مًمٜمص إن وضمد :شم٘مٞمٞمده سمثالصم٦م أُمقر

ٟم٘مؾ ذًمؽ اًمنميػ أسمهق ضمٕمٗمهر قمهـ ُمهذه٥م أيب دائً ، سمد أن يٙمقن سم٤مًمٜمص  إن اًمت٘مٞمٞمد ٓ :ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ي٘مقل

وأُمه٤م ـمري٘مه٦م قم٤مُمه٦م وم٘مٝمه٤مء  ، سمه٤مًمٜمصاًمت٘مٞمٞمد دائهً  أن يٙمقن سمد  وم٢مٟمف ٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف ٓاًمٜمٕم ن رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٜمٞمٗم٦م 

 -يمثػم ُمـ اعم٘مدراتاًمٕمر  ذم  ،اًمٕمؼمة سم٤مًمٕمر ومٞم٘مقًمقن:  احلدي٨م

ُمٕمٜم٤مه٤م أٟمهف يّمهٌح اًمٌٞمهع  ؟ًمٙمٚمٛم٦ماُم٤م ُمٕمٜمك هذه  ،وم٢من شمٗمرىم٤م ومل يؽمك أطمدمه٤م اًمٌٞمع وم٘مد وضم٥م اًمٌٞمع :ي٘مقل

ههذا ُمٕمٜمهك ىمقًمهف ومل  ،وأُم٤م ذم أصمٜم٤مء اًمٕم٘مد وم٢مٟمف جيقز ٕطمدمه٤م ومًهخف ،٤م ٓ حيؼ ٕطمد اًمٓمروملم أن يٗمًخفٓزُمً 

 -وم٢من شمريمف يٕمٜمل ومًخ اًمٌٞمع سم٠مي ًمٗمظ يدل قمٚمٞمف وم٢مٟمف يً٘مط ،يٕمٜمل مل يٗمًخف ،٤م اًمٌٞمعيؽمك أطمدمه

ومل يهؽمك أطمهدمه٤م  :ىمقل اًمِمهٞمخ رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم ،ُم٠ًمًمت٤من ىمٌؾ أن ٟمٜمت٘مؾ ًمٚمٜمقع اًمث٤مين ُمـ اخلٞم٤مرهٜم٤م قمٜمدٟم٤م 

قم٘مد اًمٌٞمع وُمه٤م ذم  إن اخلٞم٤مر ٓ يث٧ٌم ذم يمؾ اًمٕم٘مقد وإٟم  يث٧ٌم ذم سمٕمض اًمٕم٘مقد دون سمٕمْمٝم٤م وهق :ٟم٘مقل ،اًمٌٞمع

 ًَّ  ،ٕٟمهف ذم ُمٕمٜمهك اًمٌٞمهع ،هذه اًمٕم٘مقد ٓ يث٧ٌم ومٞمف اخلٞمه٤مروُم٤م قمدا  ،ٚمؿ وم٘مطُمٕمٜمك اًمٌٞمع يم٤مًمّمٚمح واإلضم٤مرة واًم

 وم٢مٟمهف ُم٤م ٓ جيقز شمقزم ـمرذم اًمٕم٘مد ومٞمف ُمهثاًل اًمتل ٕم٘مقد اًماًمٙمٗم٤مًم٦م وهمػم ذًمؽ ُمـ و اًمٕم٘مقد إظمرى يم٤محلقاًم٦م ُمثاًل 

ظمٞمه٤مر  :قمٜمهدٟم٤م ُمًه٠مًم٦م صم٤مٟمٞمه٦م وههل ُمه٠مظمقذة ُمهـ يمهالم اعمّمهٜمػ ،ُمٕمٜم٤م هذه ُم٠ًمًم٦ماعمجٚمس، ٓ جيقز ومٞمف ظمٞم٤مر 

اًم٥ًٌم إول اًمهذي ذيمهره اعمّمهٜمػ  ،إن ظمٞم٤مر اعمجٚمس يٜمتٝمل سم٠مطمد صمالصم٦م أؾم٤ٌمب :ٟم٘مقل ؟اعمجٚمس ُمتك يٜمتٝمل

ههذا اًمًه٥ٌم إول  ،إن ظمٞم٤مر اعمجٚمس يٜمتٝمل سم٤مٟمتٝم٤مء ُمدشمف وُمدشمف شمٜمتٝمل سم٤مًمتٗمرق :ومٜم٘مقل ،ذم ىمقًمف إذا شمٗمرىم٤مهٜم٤م 

 ،ٟمٗمٞم٤مه ذم اًمٕم٘مد ؟ُم٤م اًمٗمرق سملم ٟمٗمٞم٤مه أو أؾم٘مٓم٤مه ،إذا ٟمٗمٞم٤مه أو أؾم٘مٓم٤مه :اًم٥ًٌم اًمث٤مين ،ً٘مط ظمٞم٤مر اعمجٚمساًمذي ي

شم٤ٌميع اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي واشمٗم٘مه٤م قمٜمهد اًمٕم٘مهد ًمهٞمس سمٞمهٜمٝم  ظمٞمه٤مر  ،شم٤ٌميع اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي وهذا ذم احلدي٨م ورد سمف

 :وم٘مه٤مل ٤م٤مه يٕمٜمل سمٕمد صمٌقشمف ضم٤مء أطمدمهٕٟمف طمؼ ٕطمدمه٤م وم٠مؾم٘مط ومٙمذًمؽ إذا أؾم٘مٓم ،ؾم٘مط ،ٟمٕمؿ :ٜم٘مقلومجمٚمس 

ٕٟمهف جيهقز ًمٚمِمهخص أن يًه٘مط  ،ؾم٘مط طم٘مهف :ٟم٘مقل :جٚمساعمٞم٤مر ًمؽ ي٤م ومالن ىم٤مل: اُمْمٞم٧م ٓ أريد ظمٞم٤مر اخل

اًمًه٥ٌم اًمث٤مًمه٨م  ،وجيقز أن يً٘مط أطمدمه٤م طم٘مف دون اًمثه٤مين، واًمثٌقت يٙمقن ُمـ طمٞمد اًمتٕم٤مىمد، طم٘مف سمٕمد صمٌقشمف
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اًمٜمهقع اًمثه٤مين ُمهـ  ،ومٌٛمقت أطمهدمه٤م يًه٘مط ظمٞمه٤مر اعمجٚمهس ،٤مإذا ُم٤مت أطمدمه :اًمذي يً٘مط سمف ظمٞم٤مر اعمجٚمس

 :اخلٞمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه٤مر

وُمٕمٜمه٤مه أن يِمهؽمط أطمهد  ،خٞمه٤مر اًمنمهطسموهذا اخلٞم٤مر هق ُم٤م يًهٛمك  ،إٓ أن يِمؽمط اخلٞم٤مر ر  :ّمٜمػاعمىم٤مل 

 ،يٕمٜمل زم اخلٞم٤مر ُمهدة يمهذا إُمه٤م إمم أُمهد أو حيهدد سمهزُمـ ،زم اخلٞم٤مر :ي٘مقل ،اعمتٕم٤مىمديـ أو يمالمه٤م أن ًمف اخلٞم٤مر ومٞمف

٤م ٠مؿمه٤مور واًمهدي أو واًمهدي أو يِمهؽمي ؿمهخص صمقسًمهؾمأٟم٤م زم اخلٞمه٤مر  :ومٞم٘مقلسمٕمد ىمٚمٞمؾ، وؾم٠مذيمر اًمٗمرق سمٞمٜمٝم  

٤م ٤م أو وهٞم٘مً وي٘مقل إمم يقُملم ؾم٠مٟمٔمر هؾ يٜم٤مؾم٥م ُمـ اؿمؽمي٧م ًمف اًمثهقب وٟمحهق ذًمهؽ أم ٓ ىمهد يٙمهقن واؾمهٕمً 

 -وهٙمذا

صمالصمه٦م دة ُمٕمٚمقُمه٦م ٟمًهتٗمٞمد ُمٜمٝمه٤م ىمقل اعمّمٜمػ ُمه، ٕطمدمه٤م ُمدة ُمٕمٚمقُم٦مر  أو إٓ أن يِمؽمط اخلٞم٤مر  :ىم٤مل

وم٢من أـمٚمؼ اخلٞم٤مر سمهال حتديهد ُمهدة وم٢مٟمهف  ,ًمنمط ظمٞم٤مر ا –ن اخلٞم٤مر ٓ سمد أن حتدد ُمدشمف أ :احلٙمؿ إولأطمٙم٤مم، 

ومٖمهػم حمتهقى اًمٕم٘مهد  ،اا ضمه٤مئزً ٤م إمم يمقٟمف قم٘مدً ا ٓزُمً ٕٟمف ي٘مٚم٥م اًمٕم٘مد ُمـ يمقٟمف قم٘مدً  ؟سم٤مـمؾىمٚمٜم٤م: إٟمف عم٤مذا  ،سم٤مـمؾ

اًمنمهط  ،ُمٕمٚمقم :ٕٟمف ىم٤مل ،هذه اعم٠ًمًم٦م إومم ،اخلٞم٤مر سم٤مـمؾوهق اؿمؽماط ن اًمنمط إ :ومٜم٘مقل ،وهق ًمزوم اًمٕم٘مد

وًمق ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ؾمهقاء يم٤مٟمه٧م ىمٚمٞمٚمه٦م أو يمثهػمة  :أن ىمقًمفاًمتل ٟمًتٗمٞمده٤م ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م اًمث٤مين أو احلٙمؿ اًمث٤مين 

وًمق ُمٕمٚمقُم٦م ؾمهقاء ىمقًمف  ،إُمر اًمث٤مًم٨م ،جيقز سمنمط أن شمٙمقن ُمٕمٚمقُم٦م :ا ومٜم٘مقلطمتك ًمق يم٤مٟم٧م اعمدة ـمقيٚم٦م ضمدً 

وًمهذًمؽ ذاك ًمرضمهؾ اًمهذي  ،صمالصم٦م أي٤مم سمؾ أيمثر ُمهـ ذًمهؽ يٚمزم أن شمٙمقنىمٚمٞمٚم٦م أو ـمقيٚم٦م صمالصم٦م أي٤مم أو أيمثر ٓ 

أصم٧ٌم ًمف اًمنمع ظمٞمه٤مر صمالصمه٦م أيه٤مم ذم يمهؾ  ،ظم٤مص وطمدهًمف أٟمف  ,ذم يمالم اعمقومؼ  –اؿمؽمط حمٛمقل قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء 

يمهؾ سمٞمهع  ،قم٘مدت قمغم ًم٤ًمٟمف هق ظمه٤مص سمهف ضم٤مءشمف ضم٤مئٗم٦م اعم يم٦ًم عم٤مك اًمذي يم٤من ٓ حيًـ اوم٤مًمّمح٤ميب ذ ،قم٘مد

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ، ُمـ سمٞمققمف أصم٧ٌم ًمف اًمِم٤مرع ظمٞم٤مر صمالصمه٦م أيه٤مم وإذا رومهض اعمِمهؽمي أشمهك  سمهٜمص اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ شمٙمٚمهؿ ومٞمهف ذم ٤ماحلدي٨م ظم٤مًص  ذاكومٙم٤من أصم٧ٌم زم ذًمؽ، ىم٤مل اًمرؾمقل  ،سم٤مًمِم٤مهد ، اًمٜمٌَّ

إُمهر  ين،ههذا احلٙمهؿ اًمثه٤مو ،ٟمرضمع إمم ُم٠ًمًمتٜم٤م ،اعم١مًمػ مل يتٙمٚمؿ قمـ ظمٞم٤مر اعمًؽمؾمؾ ،ؾمؾظمٞم٤مر اعمًؽمىمْمٞم٦م 

ُمه٤م سم٤مًميهب إمم أضمهؾ أو سمتحديهد إ ،٠مُمريـاعمدة يٙمقن سمهن قمٚمؿ إ :ُمدة ُمٕمٚمقُم٦م ٟم٘مقلاعم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف اًمث٤مًم٨م 

هن٤ميه٦م ؿمهٝمر رُمْمه٤من   إمم رأس اًمِمهٝمر إممإمم أضمهؾ إمم ُمهثاًل مخ٦ًم أي٤مم أو سم٤مًميب صمالصم٦م أي٤مم أو  :ي٘مقل ،زُمـ

 -ٓ يّمحإمم أن ي٘مٌض ومالن، هذه جمٝمقًم٦م  ٦مجمٝمقًم٦م أُم٤م ن يٙمقن ُمٕمٚمقُمأنمط سمسمد ًمٙمـ  ،وهٙمذا



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 178 

 -سمٛمٕمٜمك قمغم اًمنمط اًمذي اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف سم٢مصم٤ٌمت اخلٞم٤مر ٕطمدمه٤م ،قمغم ذـمٝم ومٞمٙمقٟم٤من  :ىم٤مل

يتٗم٘م٤م قمهغم إؾمه٘م٤مط أو   ،طم٘مٝم ٤مسمٛمٕمٜمك أن يً٘مٓم ٤م،إٓ أن ي٘مٓمٕم ،يم  ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،وإن ـم٤مًم٧م اعمدة :ىم٤مل

ًٓ يٙمهقن ىمٓمٕمهف  ؟ويمٞمػ يٙمقن ىمٓمٕمف ،ُمـ ًمف طمؼ اخلٞم٤مر يً٘مط طم٘مف ٤م يٙمهقن ىمٓمٕمهف صم٤مٟمًٞمه :٤مصم٤مٟمًٞمه ،ؾمه٘م٤مطسم٤مإلأو

ٕٟمهف قمٜمهدٟم٤م  ؟عمه٤مذا ىمٚمٜمه٤م ههذا ،٤مًمٕملم وم٢مٟمف يدل قمغم اإلؾم٘م٤مطسمًمف طمؼ اخلٞم٤مر ُمـ وم٢مذا شمٍم   ،سم٤مًمتٍم  سم٤مًمٕملم

إن اًمٚمٕمه٤من ٓ ي٘مٌهؾ  :وًمذًمؽ ٟم٘مقل ،اًمتٍم  دًمٞمؾ اًمرو٤مقمنمات اعمرات أن ُمٕمٜم٤م هذه اًم٘م٤مقمدة شمتٙمرر  ،ىم٤مقمدة

إذا ٟمًٌف ًمٜمٗمًف ٓ  ،ٟمف ٟمًٌف ًمٜمٗمًف٠مأىمر ومٙمٕٟمف  ،وم٤مإلىمرار ٟمقع شمٍم  ،سمف سم٤مًمقًمد وم٠مىمر َئ ٜمر اًمٚمٕم٤من سمٜمٗمل اًمقًمد إذا هُ 

اًمٜمهقع اًمث٤مًمه٨م ُمهـ اخلٞمه٤مر اًمهذي سمهدأ  ،قمٚمٛمف سم٤مًمقًمدومقر ومٞمج٥م أن يٙمقن اًمٚمٕم٤من ُمـ  ،جيقز سمٕمد ذًمؽ أن يٜمٗمٞمف

ههذا اًمٜمهقع  ،٤م وهق اًمهذي يًهٛمك سمخٞمه٤مر اًمٕمٞمه٥مٙمٚمؿ قمٜمف اعمّمٜمػ ذم ىمقًمف وإن وضمد أطمدمه٤م سم  اؿمؽمى قمٞمًٌ يت

 -ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م اخلٞم٤مر وهقاًمث٤مًم٨م ُمـ أٟمقاع 

اعمهراد  ،ظمٞمه٤مر اًمٕمٞمه٥م ٥م،٤م مل يٙمـ قمٚمٛمف ومٚمف رده أو أظمذ أرش اًمٕمٞمهوإن وضمد أطمدمه٤م سم  اؿمؽمى قمٞمًٌ  :ىم٤مل

ٓ سمهد  ،اعمراد سم٤مًمٕمٞم٥م هق يمؾ ُم٤م يٜم٘مص ىمٞمٛم٦م اعمٌٞمهع :٤م٤م سم  اؿمؽمى قمٞمًٌ ن وضمد أطمدمهإسم٤مًمٕمٞم٥م ذم ىمقل اعمّمٜمػ و

ًمهٞمس اًم٘مٞمٛم٦م، ٟم٘مقل: ههذه ًمٙمـ ٓ أصمر ر٤م ذم  شمرى أهن٤م قمٞم٥مٕن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ىمد شمٙمقن  ،أن يٙمقن يٜم٘مص اًم٘مٞمٛم٦م

 ؟ٛمه٦مد اًم٘مٞمزيهوإن يم٤مٟمه٧م شم ُمـ طمٞم٨م اًمٜم٘مص،سمؾ ٓسمد أن يٙمقن هذا اًمٕمٞم٥م قمٞم٥م ًمف أصمر ذم اًم٘مٞمٛم٦م  ،ٞم٤مراخلومٞمٝم٤م 

ًٌه :ٜم٘مهقلوم٤م وضمد ومٞمٝم٤م صٗم٦م شمزيد هذا اًمٌمء ًمق أن رضمال اؿمؽمى قمٞمٜمً  ،٤مٓ يٙمقن قمٞمًٌ  :ٟم٘مقل ٤م وإٟمه  ٓ يًهٛمك قمٞم

 وهق ٓ يٜمتٗمع اذه اًمزي٤مدة واًمقصػ ومٞمٝم٤م-ًمف وإن يم٤من ٓ يريده  ٤ميٙمقن طم٘مً 

ِمؽمي وضمد وىمد يٙمقن اعم ،وم٘مد يٙمقن اًم٤ٌمئع وضمد اًمٕمٞم٥م ذم اًمثٛمـ ،يِمٛمؾ اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي ،أطمدمه٤م :ىمقًمف

 :اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم ىمهقل اعمّمهٜمػ ،٤مومٞمٝم  ُمٕمً ومٚمٞمس يٙمقن اًمٕمٞم٥م دائً  ذم اعمثٛمـ وم٘مط سمؾ يٙمقن  :اًمٕمٞم٥م ذم اعمثٛمـ

دًمٞمهؾ وم٢مٟمهف اًمرو٤م ُمـ قمٚمؿ سمف وؾمهٙم٧م  ،ُمـ قمٚمؿ سم٤مًمٕمٞم٥م وم٢من اًمٕمٚمؿ سمف دًمٞمؾ اًمرو٤مأن هذا يدًمٜم٤م  ،مل يٙمـ قمٚمٛمف

 ،وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ ٓ جيقز ًمف اًمرد اهذا اًمٕمٞمه٥م ,٤معم٘م٤مرب ؾ اًمٕم٘مد يمواًمٕمٚمؿ ىمٌ –ىمٌؾ اًمٕم٘مد سمف ٤م ومٛمـ يم٤من قم٤معمً  ،اًمرو٤م

دقمك قمٚمٞمهف وههق ومٞمهدقمل اعمُه :إن هذه اًمًٚمٕم٦م ومٞمٝمه٤م قمٞمه٥م :رومع ًمٚم٘م٤ميض ىم٤مل ئًمق أن أُمرُمتك؟ وهذا ٟمًتٗمٞمده 

ا ههذ٤م اذا اًمٕمٞم٥م وي٠مي سم٤مًمٌٞمٜم٦م سم٠مٟمف يم٤من ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م او أٟمهف أظمهؼمه اه٤م أو أهنه٤م فمه٤مهرة إٟمف يم٤من قم٤معمً  :ٞم٘مقلوماًم٤ٌمئع 

 اًمٕمٞم٥م-ومحٞمٜمةذ ٓ يث٧ٌم ًمف ظمٞم٤مر  ،إٟمف قم٤ممل اذا اًمٕمٞم٥م :ومٞم٘مقلوًمٞمس سمخٗمل اًمٕمٞم٥م 
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اخلٞمه٤مر اًمتهل يثٌه٧م ذم  قوهل ىمْمٞم٦م ُم٤م هىمّمػمشم٤من، هذه ومٞمٝم٤م ُم٠ًمًمت٤من  ،ومٚمف رده أو أظمذ أرش اًمٕمٞم٥م :ىم٤مل

أُم٤م ظمٞم٤مر  ،وم٘مطوسملم ومًخف سملم إُمْم٤مء اًمٕم٘مد وظمٞم٤مر اعمجٚمس يث٧ٌم ومٞمف اخلٞم٤مر ٤م ظمٞم٤مر اًمنمط ـمٌٕمً  ؟ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م

وإُم٤م أن يرى سمح٘مف  ،اًمٕمٞم٥م ذم اعمثٛمــمًٌٕم٤م إُم٤م أن يرده وي٠مظمذ اًمثٛمـ إذا يم٤من  ،اًمٕمٞم٥م وم٢مٟمف خمػم سملم صمالصم٦م أُمقر

ههق ومهرق ُمه٤م سمهلم اعمٕمٞمه٥م  قا:واعمراد سم٤مٕرش ىم٤مًم ،ُم٤م أن ي٠مظمذ أرش اًمٕمٞم٥مإو ،يًٙم٧م ويً٘مط طم٘مف ذم اخلٞم٤مر

٤ًٌم يمؿ  ،واًمّمحٞمح ًمهق أن اًمًهٚمٕم٦م  ،اٟمٔمهروا ُمٕمهل وي٘مهدر، اًمٗمهرق سمٞمهٜمٝم  ومٞمٜمٔمر ٤م:ويمؿ ىمٞمٛمتف صحٞمحً ىمٞمٛمتف ُمٕمٞم

خص اؿمؽمى ؾمٚمٕم٦م شمٌه٤مع ؿم ،قمنميـ ؟٤مومٙمؿ يًتحؼ أرؿًم  :ىمٞمٛمتٝم٤م ُمة٦م ؾمٚمٞمٛم٦م صمؿ وضمد ومٞمٝم٤م قمٞم٥م جيٕمٚمٝم٤م سمث ٟملم

ًٓ صمؿ سمٕمد ذًمؽ وضمدت ومٞمٝم٤م قمٞمًٌ أٟم٤م قمٜمد اًمٜم٤مس سمٛمة٦م ًمٙمـ اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم   ٤م وهذا اًمٕمٞم٥م يٜم٘مّمٝم٤م صمالصمهلم ريه٤م

٦م أيمثهر ُمهـ ىمٞمٛمه ههل ٘مٞمٛمتٝم٤م ُمٕمٞمٌه٦مسم ٤مًمق أقمٓمٞمٜم٤مه ؟هؾ زم طمؼ إرش أم ٓ :٤ٌمع سمًٌٕملمومٚمق سمٞمٕم٧م ذم اًمًقق شم

ًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م: ىمًط ُم٤م سملم ىمٞمٛمتهف صهحٞمًح٤م ُمه٤م ىمٚمٜمه٤م  ،يًتح٘مٝم٤م سم٘مًٓمٝم٤م :ٟم٘مقل ؟هؾ يًتحؼ إرش ،ر٤م ذائل

اًمٗمهرق  ٌٕملمسمًهُمةه٦م وُمٕمٞمٌه٦م  ،صمالصملم سم٤معمةه٦م ؟ اًم٘مًط يمؿ؟٤م سمٛمة٦مومٜم٘مقل يمؿ ًمق أهن٤م ىمدرت صمٛمٜمً ومرّق ىمٚمٜم٤م: ىمًط، 

ًٓ  :ومٚم  اؿمؽماه٤م سمخٛمًلم ٟم٘مقل ،صمالصملم سم٤معمة٦ميمؿ؟   اإذً  ،شمًتحؼ صمالصملم سم٤معمة٦م ُمـ ىمٞمٛمتٝمه٤م ومهػمد مخًه٦م قمنمه ريه٤م

ومٝمل  اًمٕمٚم ءاًمٗم٘مٝم٤مء ي٠مشمقن سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ويراضمع هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمنمات  ،ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ىمًط هذه ٓ شمٔمٜمٝم٤م أشم٧م هٙمذا

سمهؾ إهنهؿ  ،ومٞمٝم٤م ا٤م ذم أًمٗم٤مفمف ُمتحرزً ده دىمٞم٘مً دم٤مًمٗم٘مف ُمـ يٕمٜمك سم ً  وًمذًمؽ دائ ،٤م قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل٤م دىمٞم٘مً ُمقزوٟم٦م وزٟمً 

قمٜمهدهؿ ُمِمهٙمٚم٦م ذم  ،قمٜمدهؿ ُمِمٙمٚم٦م ذم اًمْم ئرذم اعمختٍمات اًمٗم٘مٝم٤مء يم  ٟمٕمٚمؿ أن  ،قن طمتك ذم و ئرهؿٕمٜمي

ومه٢من  ،شمٙمٚمهؿ ُمه٤م ههل ىمراءشمهفاًمِمهخص إذا وًمذًمؽ وم٢مٟمؽ شمٕمر   ،اًمْم ئر يٙمثرون ُمـاًمْم ئر ُمـ طمٞم٨م أهنؿ 

إذا رأيه٧م اًمِمهخص يهتٙمٚمؿ  :وهذه ذيمره٤م أطمد اعمِمه٤ميخ ىمه٤مل ،ذم اًمٗم٘مف اقمر  أن و ئره يمثػمة يم٤مٟم٧م ىمراءشمف

ـمًٌٕمه٤م يمت٤مسمٜمه٤م ههذا ًمهٞمس ومٞمهف ههذه  ة،اًمٗم٘مٝمٞم٦م إذ اًمْم ئر ومٞمٝمه٤م يمثهػم اعمتقنوم٢مٟمف ُمتٕمقد قمغم  اويٕمٞمد اًمْم ئر يمثػمً 

هّل صهغّم اهلل اعمِم٤ميمؾ ٕن يمت٤مسمٜم٤م هذا ُمـ أضمقد اًمٙمت٥م ُمـ طمٞم٨م أٟمف ُمٕمٜمل سم٠من شمٙمقن أًمٗم٤مفمف ُمقا وم٘م٦ًم حلدي٨م اًمٜمٌَّ

ـمٞم٥م قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م أظمػمة ٟمختؿ ا٤م هذا اخلٞم٤مر صمؿ ٟمٜمت٘مهؾ  ،ٚمٙمت٤مبًم ٜم٤مذيمرٟم٤م هذا ذم ُم٘مدُم٦م ذطم ،قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ

 -ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م

ُمـ طمهلم ًمٞمس ُم٘مٞمًدا سمٛمدة  ،ىمقًمف ومٚمف يدًمٜم٤م قمغم أن ظمٞم٤مر اًمٌٞمع صم٤مسم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمؽماظمل ،ومٚمف :ىمقل اعمّمٜمػ

 -ؼ ُمٓمٚم٘م٤مً سمؾ ًمف احلاًمٕمٚمؿ، 
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يٕمٜمل ـمًٌٕم٤م اًمِمخص ىمد يٙمقن قمٜمده قمٞم٥م وٓ يٓم٤مًم٥م اًمٞمقم ًمٞمس يم٤مًمِمهٗمٕم٦م  ،يمًٌف اعمٌٞمع وم  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

وهٜم٤مك قمغم اًمؽماظمل، هذه ُمهـ احل٘مهقق اًمتهل شمثٌه٧م  ،هٜم٤مك سمٕمض احل٘مقق شمث٧ٌم قمغم اًمٗمقري٦م ،دم٥م قمغم اًمٗمقر

 -قمغم اًمؽماظمل

اؿمهؽمى قمٌهًدا ىمهد ُم٤م اًمذي يٙمًٌف اعمٌٞمع؟ ومهٞم  ًمهق يمه٤من  ،يٕمٜمل اًمٕملم اعمٌٞمٕم٦م ،  يمًٌف اعمٌٞمعوم :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 -ـمٞم٥م ،ومٙم٥ًم

ومه٤مًمٜم ء اعمٜمٗمّمهؾ يٙمهقن عمهـ سمٞمهده  ،ـمًٌٕم٤م ٟم٘مّمد سمه٤مًمٜم ء إُمه٤م اعمٜمٗمّمهؾ أو اعمتّمهؾ ،أو طمدث ومٞمف ٟم ء ىم٤مل:

 -ّمؾ يٙمقن عمـ ُمٚمؽ إرضتواعم ،اًمْم ن

أو اؿمهؽمى  ،وظمرج ُمٜمٝم٤م صمٛمهرة ااؿمؽمى ؿمجرً  ،اًمٜم ء اعمٜمٗمّمؾ ُمثؾ اًمثٛمرة ،أو طمدث ومٞمف ٟم ٌء ُمٜمٗمّمٌؾ  :ىم٤مل

٤ًٌم أو ضم  -ُمٜمٗمّماًل  صقومٝم٤م أو اٟمتج٧م أشم٧م سمقًمد هذا يًٛمك ٟم ءً  زؿم٤مًة وأظمذ ُمٜمٝم٤م ًمٌٜم٤ًم وطمٚمٞم

 ُمٜمٗمّمؾ ىمٌؾ قمٚمٛمف سم٤مًمٕمٞم٥م ومٝمق ًمف :ىم٤مل
ٍ
أي ًمٚمٛمِمؽمي ٕن اخلراج سم٤مًمْمه ن، ـمًٌٕمه٤م  ،أو طمدث ومٞمف ُمـ ٟم ء

ًر   ٤م-ًمؽ يٙمقن شم٤مسمًٕم٤م ًمألصؾ ومٞمٙمقن ًمٚم٤ٌمئع إذا ردهـ وٟمحق ذٛمَ ُمٗمٝمقم هذه اجلٛمٚم٦م أن اًمٜم ء اعمتّمؾ ُمثؾ اًم

أو شمٕمهذر رده يٕمٜمهل ٓ  ,ٕٟمف ٓ جيقز اًمرضمقع سم٤مًمٕمت٤مىم٦م  ,ىم٤مل: وإن شمٚمٗم٧م اًمًٚمٕم٦م ىمٌؾ رده٤م أو اقمتؼ اًمٕمٌد 

ًمٞمس ًمف طمؼ أن ي٠مظمهذ اًمهرد ٕٟمهف ؾمه٘مط  ،وم٘مط ٥ميٛمٙمـ رده وارضم٤مقمف ٕي ؾم٥ٌم ُمـ إؾم٤ٌمب ومٚمف أرش اًمٕمٞم

ًمهٞمس ًمهف  ،ُم٤م جيقز :ٟم٘مقل ،أريد أن أرد سمدًمف :ٓ ي٘مقل ،يرد سمدًمف ـمًٌٕم٤م ٓ ،ٛمٙمـ ردهطمٞمٜمةٍذ طم٘مف ذم اًمرد ٕٟمف ٓ ي

 -إٓ إرش

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ  سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمهٜمػ رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم قمهـ  شٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ»ىم٤مل: وىم٤مل اًمٜمٌَّ

٨م اعمٍماة وههق ىمقًمهف صهغّم اهلل ودًمٞمؾ ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس طمدي ،اًمٜمقع اًمراسمع ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر وهق ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس

ن حيٚمٌٝمه٤م إن روهٞمٝم٤م أٓ شمٍموا اإلسمؾ واًمٖمٜمؿ ومٛمـ اسمت٤مقمٝم٤م سمٕمد ذًمهؽ ومٝمهق سمخهػم اًمٜمٔمهريـ سمٕمهد »قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وههل اًمتهل  ,هذا احلدي٨م ومٞمف سم٠من ُمـ اؿمهؽمى ؿمه٤مًة ُمٍمهاة  ،(1)شأُمًٙمٝم٤م وإن ؾمخٓمٝم٤م رده٤م وص٤مقًم٤م ُمـ متر

ـٌ ُمـ يقم واطمد وم٘مط واحل٘مٞم٘م٦م أٟمف ُمـ ًمهٌـ  ومٞمٔمـ :جيٕمؾ قمغم صمدهي٤م ظمرىم٦م ًمٞمجتٛمع ومٞمٝم٤م اًمٚمٌـ اعمِمؽمي أن هذا ًمٌ

يردهه٤م ويهرد ـمًٌٕمه٤م  ،إن قمٚمؿ شمٍميتٝم٤م ىمٌؾ طمٚمٌٝم٤م رده٤م وٓ رء ُمٕمٝمه٤م :ومٗمٞمٝم٤م شمدًمٞمس، وم٘م٤مل ,يقُملم أو صمالصم٦م 

                                                 

 (-2148صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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وأُم٤م سمٕمد طمٚمٌٝم٤م وم٢مٟمف اًمقاضم٥م قمٚمٞمف أن يرده٤م ويرد ُمٙم٤من احلٚمٞم٥م اًمذي أظمهذه  ،ٝم٤م وٓ رء ُمٕمٝم٤مومٞماًمٚمٌـ اًمذي 

ىمٚمٜم٤م ذم ظمٞم٤مر اًمٕمٞم٥م اًمٜم ء اعمٜمٗمّمؾ وُمٜمهف : ، قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًمت٤من اٟمتٌٝمقا ر٤م وم٘مٝم٤ًم، اعم٠ًمًم٦م إوممص٤مقًم٤م ُمـ سمرّ  ُمٜمٝم٤م

ُم٤مذا؟ اًمٚمٌـ أو احلٚمٞم٥م أٟمف يٙمقن ذم و ن ُمـ؟ ُمٚمؽ عمـ؟ ًمٚمٛمِمؽمي ىمٌهؾ اًمهرد، عمه٤مذا هٜمه٤م ذم ظمٞمه٤مر اًمتٍمهي٦م 

ُمٜمٗمّمهؾ، ٕٟمهف سمٕمهد  ؽ ٕٟمهفىمٚمٜم٤م أٟمف ُمٚمٙمه ف٤مقًم٤م ُمع أٟمّ ٟمف يرد سمدل اًمٚمٌـ أو احلٚمٞم٥م يرد سمدًمف صإ :واًمتدًمٞمس ىمٚمٜم٤م

ن ههذا اًمهٜم ء يمه٤من إ :ممٙمهـ أن شم٘مهقل ،شمٕمٚمٞمؾ صمه٤مين أههؿهٜم٤مك  ،ؿ سمفٚمِ ٕٟمف قمَ  :ىم٤مًمقا ،أطمد اًمتٕمٚمٞمٚملم اهذ ،قمٚمٛمف

ًٌه٤م ُمه٤م  :يٕمٚمٚمقن سم٠مُمر صم٤مًم٨م يٕمٚمٚمقن ىم٤مًمقا ءًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤م ،ُمقضمقًدا ىمٌؾ ٕن ايمتِم٤م  هذا اًمٕمٞمه٥م ذم اًمتهدًمٞمس هم٤مًم

تجده ٕن اًمٚمٌـ حيت٤مج اعمرء أن جيٚمس يقم أو يهقُملم أو صمالصمه٦م طمتهك يٙمتِمهػ أن ومرى اًمٕمٞم٥م شم يٙمقن ُمـ طملم

ٝمه٤م وشمٖمهػم اعمٙمه٤من اًمهذي قمٕن اًمِم٤مة واًمٌ٘مر إذا شمٖمػم ُمرا ،جيرا٤م يقم ويقُملم وصمالصم٦م ،هذه اًمِم٤مة ًمٞمس هذا ًمٌٜمٝم٤م

إذا شمٖمهػم  ،الصمه٦م أيه٤مم جيهربوًمذًمؽ وم٢مٟمهف يٕمٓمهك صم ،هل شمٌٞم٧م ومٞمف ؾمٌح٤من اهلل ي٘مؾ ًمٌٜمٝم٤م وظم٤مص٦ًم اًمٌ٘مر سم٤مًمذات

ُمـ سم٤مب اًمتجرسمه٦م سمٕمهد اًمٕمٚمهؿ، ومٚمهذًمؽ  ًة٤مٝمق أظمذ اًمٜم ء وأظمذ ؿمٞمومًمذًمؽ ومٝمق جيرب  ،ًمٌٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  ـمٕم٤مُمٝم٤م ىمّؾ 

سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مًمتدًمٞمس ؾمٞمًتخدُمٝم٤م يهقم  ،إن هذا اًمٕمقض هق ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ُم٤م اؾمتخدُمف سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مًمتدًمٞمس :ٟم٘مقل

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذا اًمٕمومٚمذًمؽ ىمدر اًم ،أو يقُملم وصمالصم٦م طمتك يت٠ميمد ، ـمًٌٕم٤م قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمًم٦م صم٤مٟمٞم٦م أٟمهف قضٜمٌَّ

وٟمحهـ  ،وم٘مدره٤م اًمِم٤مرع شم٘مديراً  ،٘مدار قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مديراعمعم٤مذا مل شم٘مدر اًم٘مٞمٛم٦م؟ ٟم٘مقل: ٕن اًم٘مٞمٛم٦م ٓ شمٕمر  يمؿ 

 -قمغم يمؾ رء ـمٞم٥م مدائً  إذا يم٤من هٜم٤مك ُم٘مدر ُمـ اًمِم٤مرع وم٢مٟمف ُم٘مد :ٟم٘مقل

ًمهف  :وم٢من يم٤من ُمٕمٚمقًُم٤م ىمٌؾ اًمٕم٘مد أو أصمٜم٤مئف وم٢مٟمف يً٘مط ظمٞم٤مره، ىم٤مل :مل يٕمٚمؿ شمدًمٞمًف ىم٤مل: ويمذًمؽ يمؾ ُمدًمسٍ 

اٟمتٌف اًمتدًمٞمس ًمٞمس ومٞمف  ،ظمٞم٤مر اًمتدًمٞمس ًمٞمس ًمف أرش ،سملم اًمرد وسملم اإلٟمٔم٤مر ،رده ومٞمٙمقن خمػًما سملم أُمريـ وم٘مط

 :وسمهلم اإلٟمٔمه٤مر، ىمه٤ملومٚمف رده ومٝمق خمػم سمهلم أُمهريـ سمهلم اًمهرد  :وًمذًمؽ ىم٤مل ،إرش إٟم  هق ذم اًمٕمٞم٥م ،أرش

ومًقاد اًمِمهٕمر وحتٛمهػم اًمقضمهف  ،يمج٤مري٦ٍم مّحر وضمٝمٝم٤م طمٞمٜم  يم٤من هٜم٤مك يٕمٜمل سمٞمع ضمقاٍر أو ؾمّقد ؿمٕمره٤م أو ضمٕمده

ٛمر اعم٤مء وأرؾمٚمف قمٚمٞمٝمه٤م قمٜمهد قمروهٝم٤م قمهغم اعمِمهؽمي، يٕمٜمهل ُمه٤مء وأو رطمًك ىم٤مل: ودمٕمٞمد اًمِمٕمر صٗم٦م مج٤مل، 

ٌٞمع سمٛمٕمٜمك أن هذه اًمرطمك خترج ُم٤مًء يمثهػًما وهٙمهذا، اًمرطمك يٙمقن جيٛمٕمف صمؿ يرؾمٚمف ُمرًة واطمدة قمٜمد قمروٝم٤م ًمٚم

ومٛمهـ  ،ختٚمهػ اًمتهدًمٞمسٞموهذا ـمًٌٕم٤م ذم اًمزُم٤من إول هذه إؿمٞم٤مء رسم  شمٙمقن ذم اًمزُم٤من إول أُم٤م ذم زُم٤مٟمٜمه٤م وم

ويمهذًمؽ  ،ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمًٞم٤مرات أو سمتدًمٞمس ُمٕملم ويٙمقن اًمٕمٞم٥م حتتف ٦مصقر اًمتدًمٞمس أٟمف خيٗمل اًمٕمٞم٥م سمّمٌغ سمقي
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اًمٕمٞم٥م ذم داظمؾ اًمٌمء اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف، اًمٜمقع اخل٤مُمس ُمـ أٟمقاع اخلٞمه٤مر  فٕمؾ همٓم٤مًء رظمٞمًّم٤م حتتاًمٌٞمقت يٕمٜمل جيذم 

ويمذا ًمق وصػ اعمٌٞمع سمّمٗم٦ٍم يزيد ا٤م ذم صمٛمٜمف، هذا اخلٞم٤مر سمٕمهض أههؾ اًمٕمٚمهؿ أومهرده سمٜمهقٍع  :وهق ىمقل اعمّمٜمػ

م ُمهـ ـمهقل يمهرم اًمٙمر ،ُمًٌٍؼ يم  هل ـمري٘م٦م ُمرقمل ذم ُمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل صمؿ إزهري يٕمٜمل اعمٍمي

ذط  داًمّمهٗم٦م ومٌٕمْمهٝمؿ جيٕمٚمهف وم٘مهذم ويمه  ىمٚمه٧م  ،وسمٕمْمٝمؿ يدظمٚمف ذم سم٤مب اًمتدًمٞمس ،سمج٤مٟم٥م سمٞم٧م اعم٘مدس

إن هذا اخلٞم٤مر ٟمًٛمٞمف ظمٞم٤مر ظمٚمػ اًمّمٗم٦م أو  :ومٜم٘مقل ،ويٛمٙمـ أن دمٕمٚمف ىمً ن ،وسمٕمْمٝمؿ يًٛمٞمف ظمٞم٤مر اًمّمٗم٤مت

 -ظمٞم٤مر وم٘مد اًمنمط إذا اؿمؽمط ٕن اعمّمٜمػ ذيمر إُمريـ ُمٕم٤مً 

ؽ ًمق وصػ اعمٌٞمع سمّمٗم٦ٍم يزيد ا٤م سمثٛمٜمف، إذا يم٤من اًمذي وصػ اعمٌٞمع ههق اًمٌه٤مئع ومه٢من اخلٞمه٤مر ويمذًم :ي٘مقل

ظمٞمه٤مر  ؟يٙمقن ظمٞم٤مر ظمٚمػ صٗم٦ٍم، وإذا يم٤من اًمذي وصػ اعمٌٞمع هق اعمِمؽمي وم٢مٟمف يٙمقن طمٞمٜمةٍذ اخلٞم٤مر ظمٞم٤مر ُمه٤مذا

ٚمه٧م ًمٙمهؿ إن ظمٞمه٤مر وم٘مهد ًمهذًمؽ ىم ،ًمٙمٜمٝمه٤م ُمٝمٛمه٦مىمٚمٞماًل اٟمتٌٝمقا رذه اعم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م  ؟اعم٠ًمًم٦م ٦مواوح ،وم٘مد ذطٍ 

إن ههذه  :، قمٜمهدُم٤م ي٘مهقل اعمِمهؽميشيمٚمٛمه٦م همهػم واوهح٦م»وم٤ميمتٗمقا ذم ادظم٤مًمهف ذم  ءاًمنمط مل ي٘مره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م

ًمهؽ  :إًذا هق وصػ ًمؽ وصًٗم٤م واًمقصػ همػم ُمقضمقد ومه٢مذا مل يتح٘مهؼ اًمقصهػ ومٜم٘مهقل ،اًمًٚمٕم٦م صٗمتٝم٤م يمذا

 :ريد هذا اًمقصهػ ذم ههذه اًمًهٚمٕم٦م ومٞم٘مهقلأ :اخلٞم٤مر أهي٤م اعمِمؽمي، ىمد يٙمقن اًمٕمٙمس، أن يٙمقن اعمِمؽمي ي٘مقل

ن اًمًه١مال ُمٕمه٤مد ذم : إيٕمٜمهل دائهً  ٟم٘مهقل ،وضمدت :ومٙم٠مٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م داظمؾ ذم اًمّمقرة إومم أن ي٘مقل ،وضمد

 -إن ومٞمٝم٤م هذه اًمّمٗم٦م، ـمٞم٥م :ومٙم٠مٟمف ي٘مقل ،ويمذًمؽ اًمٓمٚم٥م ُمٕم٤مد ذم اجلقاب ،اجلقاب

اؿمهؽمط  ،ده٤م ومٞمف يمّمٜم٤مقم٦ًم ذم اًمٕمٌد أو يمت٤مسمه٦مويمذًمؽ ًمق وصػ اعمٌٞمع سمّمٗم٦م يزيد ا٤م ذم صمٛمٜمف ومٚمؿ جي :ي٘مقل

سمٕمهض اًمهدواب  ،الضم٦ًم يٕمٜمل متٌم ُمِمًٞم٤م سمت١مدةأن يٙمقن اًمٕمٌد يٕمر  اًمّمٜم٤مقم٦م أو حيًـ اًمٙمت٤مسم٦م أو أن اًمداسم٦م مِهَ 

٤مب اًمّمهالة يهذيمر اًمٗم٘مٝمه٤مء اًمداسمه٦م يمتهوارٛمالضم٦م هل اًمتل متٌم سمًهٙمٞمٜم٦ٍم وشمه١مدة، ذم  ،شمؽزإذا ريم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ه

؟ ذم يمت٤مب اًمّمالة، عم٤م شمٙمٚمٛمقا قمغم أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمرء أن يدقمَق ذم اًمّمالة إٓ سم٤مًمهدقم٤مء ارٛمالضم٦م أيـ؟ ُمـ يذيمر

اًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل زوضم٦ًم طمًهٜم٤مء  :وٓ جيقز أن يدقمَق ذم صالشمف ي٘مقل :اًمذي ورد أو ُمـ ضمقاُمع اًمٙمٚمؿ وم٘مط، ىم٤مًمقا

ٓ جيهقز : ٕمٚمه ء ي٘مهقلسمٕمهض اًم :اًمتل مل يرد اًمٜمص اه٤مهذه إدقمٞم٦م اًمتخّمٞمص  إن :ومٞم٘مقل ،وٓ داسم٦ًم مهالضم٦مً 

 ،ًمٙمٜمهف ظمهال  إومم ٤مأٟمف جيقز اًمدقم٤مء اه :اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦موواًم٘مقل اًمث٤مين  ،اًمدقم٤مء ا٤م ذم اًمّمالة وهق اعمذه٥م

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف ًمًمٙمـ جيقز أن شمدقمق سم  ؿمهة٧م  ،إومْمؾ أن ٓ شمدقمق سمّمالشمؽ إٓ سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ ٘مهقل اًمٜمٌَّ
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داوي: ُمـ دقمه٤م رىم٤مل اعمطمتك أٟمف ٓ يّمح اعمذه٥م اعمجزوم سمف  وًمٙمـ ،(1)شصمؿ ًمٞمتخػم ُمـ اًمدقم٤مء ُم٤م ؿم٤مء»وؾمٚمؿ 

جيه٥م أن ٕٟمهف واؾمٕم٦ًم وم٘مد سمٓمٚمه٧م صهالشمف،  ااًمٚمٝمؿ ارزىمٜمل زوضم٦ًم طمًٜم٤مء أو داسم٦ًم مهالضم٦ًم أو دارً  :اذه اًمدقمقة

 ،د وًمذًمؽ اطمرص ذم صهالشمؽ أن ٓ شمهدقمق إٓ سمه  ورد سمهف اًمهٜمصٌُّ ٕمَ شمدقمق سمجقاُمع اًمٙمٚمؿ، اًمّمالة إٟم  هل شمَ 

قمٚمهؿ أٟمهؽ ا ،اشمؼ اهلل :ًمذًمؽ أٟم٤م أىمقل ًمٌٕمض اإلظمقان اًمذيـ يتقؾمٕمقن ذم إدقمٞم٦م وظم٤مص٦ًم اًم٘مٜمقت ومٞم  مل يردو

ومجٛمٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمزي٤مدة ذم اًم٘مٜمقت سم٤مًمذات قمغم ؾمهٌٞمؾ اًمت٠ميمٞمهد  ،ظمٚمٗمؽهؿ ممـ  يـشمٌٓمؾ صالشمؽ يمثػم

شمهؽ إٓ سمه  ورد وٓ شمًهؿ أطمهًدا إٓ ذم ًمذًمؽ اشمؼ اهلل وٓ شمهدع ذم ىمٜمق ،ورد غم ُم٤مقم ، اًمزي٤مدةأٟمف ُمٗمًد ًمٚمّمالة

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ؾمٛمك أىمقاُمً  ، ـمٞم٥م، ٟمٕمقد عم٠ًمًمتٜم٤م ههذه ٤مدقم٤مء ىمٜمقت اًمٜمقازل وم٢مٟمف جيقز اًمتًٛمٞم٦م ٕن اًمٜمٌَّ

 ٦م-ارٛمالضم

ُمه٤م يٕمٜمهل  ،واًمٗمٝمهد ُمٕمّٚمهؿ ،أو ُُمٕمّٚمؿ أن يٙمهقن ُُمٕمّٚمه ً  ،يٕمٜمل حيًـ اًمّمٞمد ،ىم٤مل: وّأن يٙمقن اًمٗمٝمد صٞمقداً 

 اًمّمٞمد-ؾمٞم٠مي إن ؿم٤مء اهلل ذم سم٤مب  ،هذا ُمٕمٜمك اعمٕمٚمؿ ،ر اٟمزضمرضمِ ؟ أٟمف إذا أرؾمؾ ذه٥م وإذا زُ ُمٕمٚمؿُمٕمٜمك 

هذا ُمٕمٜمك ُمّمقت وٟمحق ههذا ـمٞمه٥م، اٟمٔمهر  ،ًمف صقت ٞمؾ،يٕمٜمل ًمف صقت مج ،ىم٤مل: أو أن اًمٓمػم ُمّمقت

جيٛمهع اًمهذي إن هذا اًمنمط أو اخلٞم٤مر ظمٞم٤مر ظمٚمػ اًمّمٗم٦م أو ظمٞمه٤مر ُمه٤مذا؟  :ُمٕمل هٜم٤م ُم٤ًمئؾ ُمٝمٛم٦م طمٞمٜم  ٟم٘مقل

وط اًمّمحٞمح٦م إذا وط صحٞمح٦م وذوط وم٤مؾمدة، اًمنموط ٟمققم٤من : ذومقات اًمنمط، اًمنمٟمققمل ُمـ اخلٞم٤مر؟ 

أُم٤م اًمنموط اًمٗم٤مؾمدة ومه٢مذا مل شمقضمهد ههؾ  ،وهذا واوح ،ٓ ؿمؽ ،اؿمؽمـمٝم٤م اًم٤ٌمئع ومٚمؿ شمقضمد وم٢مهن٤م شمث٧ٌم اخلٞم٤مر

 ,ومهقات اًمنمهط ًص٤م ؾمه ه ظمٞمه٤مر ُمرقمل هق ممـ أومرد ظمٞم٤مًرا ظم٤م :أٟم٤م ىمٚم٧م ,يث٧ٌم ا٤م اخلٞم٤مر أم ٓ؟ ذيمر ُمرقمل 

أٟمف إذا وم٤مت اًمنمط اًمٗم٤مؾمد أٟمف يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر سمنمهط أن يٙمهقن  , وهذا يًٛمك ادم٤مه٤مت ُمرقمل , ىم٤مل: ويتجف

أُم٤م اًمنموط اًمتل شمٌٓمؾ اًمٕم٘مد وم٢مهنه٤م  ،ـمًٌٕم٤م اًمنموط هٜم٤مك وم٤مؾمدة ٓ شمٌٓمؾ اًمٕم٘مد ،ضم٤مهاًل سم٠من هذا اًمنمط وم٤مؾمد

 ،ىمه٤مل: ٕن ًمهف همهرٌض سمقضمهقد ههذا اًمنمهط، ٞم٤مر وم٘مهطاخلشمث٧ٌم ًمف  ،٘مدؾمقاًء ضمٝمٚمٝم٤م أو قمٚمٛمٝم٤م وم٢مهن٤م شمٌٓمؾ اًمٕم

وًمهق  :واًمرهم٤ٌمت ختتٚمػ ومحٞمٜمةٍذ ٟمث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر، اخلٞم٤مر اًم٤ًمدس وهق ىمٌؾ إظمػم ذم هذا اًم٤ٌمب ىمقل اعمّمهٜمػ

٤مر اخلٞمه ،اًمتخٌهػم ،ختٌػم ُمـ سم٤مب اإلظمٌه٤مر ،اخلٞم٤مر سمتخٌػم اًمثٛمـ ءوهذا اخلٞم٤مر يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤م ،أظمؼمه سمثٛمـ اعمٌٞمع

أٟمه٤م  :اٟمٔمر ُمٕمل، يٕمٜمل ي٘مهقل ؟ُمـ اًمذي خيؼم سم٤مًمثٛمـ اًم٤ٌمئع أم اعمِمؽمي؟ اًم٤ٌمئع يمٞمػ خيؼم سم٤مًمثٛمـ ،سمتخٌػم اًمثٛمـ

                                                 

 (-6239صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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وم٢مذا ىم٤مل: أٟم٤م اؿمؽميتٝم٤م سمٙمذا صمهؿ سم٤مقمٝمه٤م ًمهف سمهثٛمـ آظمهر  ، سم٤مًمثٛمـ اًمذي دظمٚم٧م قمٚمٞمف سمفيٕمٜمل ظمؼّم  ،اؿمؽميتٝم٤م سمٙمذا

إن ظمٞمه٤مر  :ي٘مقًمهقن وًمهذًمؽـمًٌٕمه٤م  ،ه٤م سمف همهػم صهحٞمحومحٞمٜمةٍذ يث٧ٌم ومٞمف اخلٞم٤مر إذا صم٧ٌم أن اًمثٛمـ اًمذي اؿمؽما

اؿمهؽميتٝم٤م سمخٛمًهلم ؾمه٠مسمٞمٕمٝم٤م  :اًمتقريه٦م ي٘مهقل ،اًمتخٌػم سم٤مًمثٛمـ يث٧ٌم ذم اًمتقري٦م واعمراسمح٦م واعمقاوٕم٦م واًمِمهؽ

قمٚمٞمؽ سمخٛمًلم، اعمقاوٕم٦م ي٘مقل اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم ؾمه٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمهؽ سمه٠مرسمٕملم، اعمراسمحه٦م اؿمهؽميتٝم٤م سمخٛمًهلم 

إًذا اًمتخٌػم يث٧ٌم اهذه اًمٕم٘مهقد اًمتهل ذيمرٟم٤مهه٤م  ،ٙمذا، إًذا قمرومٜم٤م ُم٤م ُمٕمٜمك اًمتخٌػمؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمًٌٕملم زاد وه

 -ـمٞم٥م ،ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

وًمق أظمؼمه أي أظمؼم اًم٤ٌمئع اعمِمؽمي سمثٛمـ اعمٌٞمع أي سم٤مًمثٛمـ اًمذي اؿمهؽماه٤م سمهف ًمهٞمس سمه٤مًمثٛمـ اًمهذي  :ي٘مقل

زاد قمٚمٞمف يٕمٜمهل زاد ههق سمه٤مًمثٛمـ وم :ٓ سمد ُمـ ُمٕمروم٦م اًمثٛمـ وًمٙمـ سم٤مًمثٛمـ اًمذي اؿمؽماه٤م سمف ىمٌؾ ،شمٕم٤مىمد قمٚمٞمف أن

يٕمٜمهل سمه٤من أن اًمهثٛمـ  ،زاده٤م وم٘م٤مل: اؿمهؽميتٝم٤م سمًهٌٕملموميم٤من ىمد اؿمؽماه٤م سمخٛمًلم  ،قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمذي اؿمؽماه٤م

 سمف واؿمؽماه٤م احل٘مٞم٘مل أىمؾ ُمـ اًمثٛمـ اًمذي أظمؼم سمف ومزاد قمٚمٞمف أي ومزاد قمٜمد اإلظم٤ٌمر قمـ اًمثٛمـ اًمذي طم٘مٞم٘م٦ًم ظمؼّم 

 ,ٟمف اؿمؽماه٤م سمٕمنمهيـ ىمه٤مل: رضمهع قمٚمٞمهف سم٤مًمزيه٤مدة وطمٓمٝمه٤م أررت ايمتِمٗم٧م عم٤م ُموسمف، ىم٤مل: اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم 

يٛمٙمهـ أن  ،ؾم٘مٓمٝم٤مأيٕمٜمل  ،وطمٓمٝم٤م ُمـ اًمرسمح إن يم٤من ُمراسمح٦مً  ،ٝم٤مٓ ظمٓم٠م هل طمٓمّ  ,قمٜمديمؿ طمٓمٝم٤م وٓ طمٔمٝم٤م؟ 

طمٔمٝم٤م وطمٔمٝم٤م يٕمٜمل رضمع قمٚمٞمف سم٤مًمزي٤مدة وطمٔمٝم٤م ًمٙمٜمٝمه٤م ومٞمٝمه٤م شمٙمٚمهػ ىمٚمٞماًل، يٕمٜمل سمٕمٞمدة  ،طمٔمٝم٤م ر٤م وضمف :شم٘مقل

ورضمع قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمزي٤مدة وطمٓمٝم٤م  ،ـمٞم٥م ،وطمٔمٝم٤م :رضمع قمٚمٞمف سم٤مًمزي٤مدة وطمٓمٝم٤م هق إٟم٥ًم ُمـ أن شم٘مقل إنىمٚمٞمؾ، 

 :يمٞمػ يٙمقن هذا اًمٌمء؟ رضمؾ اؿمؽمى ُمـ آظمر ؾمٚمٕم٦ًم ىم٤مل اًم٤ٌمئع ،أي طمط اًمزي٤مدة ُمـ اًمرسمح إن يم٤مٟم٧م ُمراسمح٦م

وإٟمه  اؿمهؽماه٤م سمخٛمهس صمؿ شمٌلم سمٕمد ذًمؽ أٟمف مل يِمؽمه٤م سمخٛمًلم  ،أٟم٤م اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم وؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمٛمة٦م

ره٤م وضمهف  ،وطمٔمٝم٤م أي ُم٤م ي٘م٤مسمٚمهف ممٙمهـ اًمتقضمٞمهف :وإن ىمٚم٧م ،ٟمٜمٔمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمحٓمف ُمـ اًمثٛمـ :ٟم٘مقل ،وقمنميـ

 ،إن اًمٜم٦ًٌم اًمتل هل ُمـ اًمثٛمـ ٟمٜم٘مّمٝم٤م هٜم٤مك ومٙمؿ يرضمع قمٚمٞمهف؟ يرضمهع قمٚمٞمهف سمخٛمًهلم ريه٤مل :ًمٖمقي، ومٜم٘مقل

 -ومػمضمع قمٚمٞمف سم٤مًمزي٤مدة وٟمًٌتٝم٤م ُمـ اًمرسمح ،ومػمضمع سمٜمًٌتٝم٤م

يٕمٜمهل اؿمهؽماه٤م سمخٛمًهلم وىمه٤مل:  ،ـمٞم٥م إن يم٤من شمقري٦مً  ،يٕمٜمل إذا يم٤من ىمد رسمح قمٚمٞمف ،٤مل: إن يم٤من ُمراسمح٦مً ىم

وإن يم٤من ـمًٌٕم٤م ُمقاوٕم٦ًم وم٢مٟمف يرضمع قمٚمٞمٝم٤م سمٜمًٌتٝم٤م  ،سمٕمتٝم٤م قمٚمٞمؽ سمخٛمًلم يرضمع قمٚمٞمف سم٤مًمزي٤مدة وم٘مط سمدون اًمرسمح
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 أٟمهف اؿمهؽماه٤م سمخٛمهس صمهؿ شمٌهلّم ىم٤مل: أٟم٤م اؿمهؽميتٝم٤م سمخٛمًهلم وؾمه٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمهؽ سمه٠مرسمٕملم  ،أيًْم٤م ُمـ اعمقاوٕم٦م

 -ًمف احلؼ أن يرضمع سم٤مًمثٛمـ ،يرضمع قمٚمٞمف سمٕمنميـ :ٟم٘مقل ،وقمنميـ

ههق يٕمٜمل سم٤من أن اًم٤ٌمئع همٚمط وم٢مٟمف ىم٤مل: اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًهلم وذم احل٘مٞم٘مه٦م  ،ٟمف همٚمط قمغم ٟمٗمًفأىم٤مل: وإن سم٤من 

سمهلم رده  ،ّمٌح خمػم سملم أُمهريـهٜم٤م ي ،ه اعمِمؽمي سملم ردّ ػمَّ ىم٤مل: ظُم  ،اؿمؽماه٤م سمٛمة٦م يٕمٜمل سم٤مٟم٧م أيمثر مم٤م اؿمؽماه٤م سمف

أي أن يرضمٕمف وي٠مظمذ اًمثٛمـ أو إقمٓم٤مئف ُم٤م همٚمط سمف، رضمؾ ىم٤مل: أٟمه٤م دظمٚمه٧م قمهكم ههذه اًمًهٚمٕم٦م سمٕمنمهيـ ريه٤مل 

 :وؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمثالصملم صمؿ شمٌلم سمٕمد ذًمؽ أهن٤م دظمٚم٧م قمٚمٞمف سم٠مرسمٕملم وأصم٧ٌم أٟمف همٚمط ذم ذًمؽ وًمهٞمس ُمتٕمٛمهداً 

ظمذ ؾمٚمٕمتؽ وأرضمع زم اًمهثٛمـ وسمهلم أن ي٘مهقل  :سملم أن ي٘مقل ،ـجيقز ًمٚمٛمِمؽمي اخلٞم٤مر سملم أُمري :ومٜم٘مقل طمٞمٜمةذٍ 

 -إٓ أن يّمٓمٚمح٤م قمغم ُمٌٚمٍغ ُمٕملم جيقز ذًمؽ ،ؾم٠مقمٓمٞمؽ اًمٗمرق :ًمف

ىم٤مل: وإن سم٤من أٟمف ُم١مضمٌؾ ومل خيؼمه سمت٠مضمٞمٚمف ومٚمف اخلٞمه٤مر سمهلم رده وإُمًه٤ميمف، صهقرة ههذه اعمًه٠مًم٦م إذا ىمه٤مل: 

ٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمًتلم صمؿ شمٌلم سمٕمد ذًمؽ أو ىم٤مل: أٟم٤م ٦م وؾم٠مسمٞمؿمخص ٔظمر: إٟمٜمل اؿمؽمي٧م هذه اًمًٚمٕم٦م سمخٛمًلم طم٤مًمّ 

اؿمهؽميتٝم٤م  ،ٜم٘مقل ذم اعمقاوٕم٦م ىمٌؾ ُم٤م ٟمدظمؾ سمٗمرىم٦م اًمٜمًه٥مًم٦م وؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمخٛمًلم اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم طم٤مًمّ 

ٟمحهـ و٦م ٜمَ سمخٛمًلم وؾم٠مسمٞمٕمٝم٤م قمٚمٞمؽ سمخٛمًلم طم٤مًّم٦م ًمٙمـ شمٌلم سمٕمد ذًمؽ أٟمف اؿمؽماه٤م سمخٛمًلم ُم١مضمٚم٦م سمٕمهد ؾَمه

 ،ثٛمـ ومٝمؾ يٙمقن ًمف ظمٞم٤مٌر أم ٓ؟ ي٘مقل اعمّمٜمػ: هٜم٤م ًمهف اخلٞمه٤مر سمهلم رده وإُمًه٤ميمفٟمٕمٚمؿ أن اعم١مضمؾ ًمف أصمر ذم اًم

رضمع هذه اًمًٚمٕم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ٕٟمف همِمهف ذم اًمهثٛمـ وسمهلم إُمًه٤ميمف ومل يثٌه٧م ًمهف ظمٞمه٤مًرا وم٠مصم٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر سملم أن يُ 

ٞمؾ اًمدىمه٦م ٕن هذا اًمثٛمـ اًمذي هق ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمت٠مضمٞمؾ همػم ُمٕمهرو  قمهغم ؾمهٌ :ًم٥ًٌم؟ ىم٤مًمقااسم٤مًمٗمرق سم٤مًمثٛمـ ُم٤م 

ؿمؽمي ههذا اًمٙمته٤مب أن ومه٢مين أأٟم٤م قمٜمدُم٤م  :وًمذًمؽ مل ٟمث٧ٌم ًمف ظمٞم٤مًرا صم٤مًمًث٤م سم٠مظمذ اًمٗمرق سمٞمٜمٝم ، أقمٞمد هذه اعم٠ًمًم٦م

ٜم٦َم اًم٘م٤مدُم٦م عم٤م شمٌٞمٕمٜمل  ،ؾم٠مؿمؽميف سمٕمنميـ ًَّ دائً  يمؾ صمٛمـ ُم١مضمهؾ  ،سمخٛمًلم :اًمثٛمـ ومت٘مقل ىمٓمًٕم٤م ؾمتزيد قمكمّ ذم اًم

ـمٞمه٥م، عمه٤م اؿمهؽمي٧م ههذا اًمٙمته٤مب ٓ أؾمهتٗمٞمد ُمهـ اعمه٤مل، ؾمٜم٦م يم٤مُمٚم٦م  ،ومٞمف زي٤مدة ىمٓمًٕم٤م وإٓ مل يٌع أطمد ُم١مضماًل 

ههذا اًمٙمته٤مب اؿمهؽميتف سمخٛمًهلم وؾمهٙم٧م ومل أظمهؼمك سم٤مًمت٠مضمٞمهؾ  ٤مأٟم :سمخٛمًلم ُم١مضمٚم٦م ضمة٧م ًمؽ وم٘مٚم٧م ًمؽ

 سمهثٛمــمٞم٥م، ايمتِمٗم٧م أٟم٧م سمٕمد ذًمؽ أن هذه اخلٛمًلم ُم١مضمٚمه٦م وأٟمه٧م سمٕمتٝمه٤م قمهكّم  ،وؾم٠مسمٞمٕمف قمٚمٞمؽ سمخٛمًلم

اعمّمهٜمػ  ،اًمتخٗمٞمض قمغم أؾم٤مس أٟمف جي٥م أن يت٤ًموي٤م طمٞمٜمةٍذ هٜم٤مك ـمًٌٕم٤م رأيه٤منُمٕمجؾ ومٗمٞمٝم٤م ظمٚمػ ذم اًمثٛمـ ذم 

ذم احل٘مٞم٘م٦م طم٤مًم٦م  ٤مذه٥م إمم أن اعمِمؽمي ًمف اخلٞم٤مر سملم أن يرده٤م ٕٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م همِمف ًمٞمس صمٛمٜمٝم٤م مخًلم هل صمٛمٜمٝم
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ف يرضمهع مل ٟم٘مهؾ ًمه ،ذم اخلٛمًهلم شيمٚمٛم٦م همػم واوهح٦م»سملم أن يرده٤م وي٠مظمذ مخًٞمٜمف وسملم أن يٛمْمٞمٝم٤م  ،قمنميـ

ؾمه٘مٓمٜم٤مه أ :ًمذًمؽ ٟم٘مقل ،سم٤مًمٗمرق سملم صمٛمـ احل٤مل واعم١مضمؾ ٕن شم٘مدير اًمثٛمـ سملم احل٤مل واعم١مضمؾ ٓ يٛمٙمـ وٌٓمف

هذا واطمد، اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هٜم٤م سمنقم٦م أن يمثػًما ُمـ اعمت٠مظمريـ ُمثؾ ص٤مطم٥م اعمٜمتٝمك واًمِمقيٙمل  ،قمٜمف أو مل ٟمثٌتف ًمف

سمهلم أن  ،وإٟمه  ههق خمهػم سمهلم أُمهريـ اعمِمهؽمي ،ٞمه٤مر ردذم اًمتقوٞمح وم٢مهنؿ يرون أٟمف ٓ ظمٞم٤مر ٓ يث٧ٌم هٜمه٤مك ظم

أٟمه٧م اؿمهؽمـم٧م  ،ومه٢من ههذا أيمٛمهؾ ذم اًمٕمهدل :ىمه٤مًمقا ،وم٘مهط يٛمْمٞمٝم٤م سمثٛمـ طم٤مل وسملم أن يٙمقن اًمثٛمـ ُم١مضماًل 

وم٤مًمقصهػ ذم اًمهثٛمـ يٙمهقن أيًْمه٤م ذم  ،٦م إًذا اخلٞم٤مر ًمؽ أن شمٕمٓمٞمهف أيًْمه٤م مخًهلم ُم١مضمٚمه٦مٜمَ ًَ ًمسمخٛمًلم ُم١مضمٚم٦م 

 -ـمٞم٥م، اخلٞم٤مر اًم٤ًمسمع ويٜمتٝمل هذا اًم٤ٌمب ،رأي٤من قمٜمد اعمت٠مظمريـ نوهذا ،ٕمؾ هذاومج ،اإلظم٤ٌمر واًمتخٌػم سم٤مًمثٛمـ

اظمتٚمٗم٤م، واظمهتال   ،سمدأ يتٙمٚمؿ قمـ اخلٞم٤مر ذم اظمتال  اعمت٤ٌميٕملم ،ىم٤مل: : وإن اظمتٚمػ اًمٌٞمٕم٤من ذم ىمدر اًمثٛمـ

٤مر إٟم  هق اعمت٤ٌميٕملم ىمد يٙمقن ذم ىمدر اًمثٛمـ وىمد يٙمقن ذم وضمقد سمٕمض اًمّمٗم٤مت وهمػمه٤م، واًمذي يث٧ٌم ومٞمف اخلٞم

ٝم٤م سمٛمةه٦م وي٘مهقل اعمِمهؽمي سمٕمتُ  :صقرة ذًمؽ أن يت٤ٌميع اصمٜم٤من ؾمٚمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومٞم٘مقل اًم٤ٌمئع ،آظمتال  ذم ىمدر اًمثٛمـ

ٝم٤م سمخٛمًلم وٓ شمقضمد سمٞمٜم٦م ومٞمؽماومٕم٤من ًمٚم٘م٤ميض، ُم٤مذا يٗمٕمؾ اًم٘م٤ميض؟ اًمٌٞمع سمه٤من أن هٜمه٤مك سمٞمهع ًمٙمهٜمٝم  سمؾ اؿمؽميتُ 

٤مًمٗم٤م ـمًٌٕم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُم٤م صم٧ٌم ُمقىمقوًمه٤م وههق إصهح اظمتٚمٗم٤م يمؿ اًمثٛمـ وٓ شمقضمد سمٞمٜم٦م ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟ ىم٤مل: حت

واًمًهٚمٕم٦م  ,وٓ سمٞمٜمه٦م  ,إذا اظمتٚمهػ اعمت٤ٌميٕمه٤من »وروي ُمرومققًم٤م ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف أٟمف ىم٤مل: 

 -يدل قمغم أهن  يتح٤مًمٗم٤من صمؿ يتٗم٤مؾمخ٤من (1)شىم٤مئٛم٦م حت٤مًمٗم٤م

صمؿ  ،واهلل ُم٤م سمٕمتٝم٤م سمخٛمًلم وإٟم  سمٕمتٝم٤م سمٛمة٦م :يمٞمػ يتح٤مًمٗم٤م؟ يٌدأ اًم٤ٌمئع أول رء حيٚمػ ي٘مقل ،ىم٤مل: حت٤مًمٗم٤م

 -ومٞمٌدأ سم٤محلٚمػ قمغم اًمٜمٗمل ىمٌؾ اإلصم٤ٌمت ،واهلل ُم٤م اؿمؽميتٝم٤م سمٛمة٦م وإٟم  اؿمؽميتٝم٤م سمخٛمًلم :ي٠مي اعمِمؽمي ومٞم٘مقل

أريهد أٟم٤م  :أي واطمد ُمٜمٝم  ي٘مقل ،ىم٤مل: وًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم  أي ُمـ اًم٤ٌمئع واعمِمؽمي اخلٞم٤مر ومٞمٙمقن ر  اًمٗمًخ

، وًمٙمهؾ واطمهد ُمهٜمٝم  اًمٗمًهخ ومٞم٠مظمهذ ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ أومًخٝم٤م ويرضمع :ي٘مقل ،ُم٤ٌمذًة اًمٕم٘مد يٜمٗمًخ :اًمٗمًخ

ٕٟمف ًمهق أىمهٌض اًمهثٛمـ اٟمتٝمٞمٜمه٤م  ،ُم٤م أىمٌض اًمثٛمـ ،ُم٤م ؾمٚمؿ اًمثٛمـ ،اًم٤ٌمئع اًمٕملم وأُم٤م اعمِمؽمي وم٢مٟمف مل يًٚمؿ اًمثٛمـ

 -ـمٞم٥م ،ٕٟمؽ ُم٤م ؾمٚمٛم٧م ًمف اًمثٛمـ ،يٌ٘مك صمٛمٜمؽ قمٜمدك :ومٜم٘مقل ،ًمٙمٜمف مل ي٘مٌض اًمثٛمـ سمٕمد

                                                 

( 4445، رواه أمحد ),مجٚم٦م اًمتح٤مًمػ واًمٔم٤مهر أٟمف ًمٞمس ر٤م ذيمر ذم أًمٗم٤مظ احلدي٨م  –صحٞمح دون اجلٛمٚم٦م إظمػمة ( 1)

 (-84.3(، واًمتٚمخٞمص احلٌػم )1322وهمػمه، اٟمٔمر اإلرواء )
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وإذا ومًهخ اعمِمهؽمي وم٢مٟمهف يهرد  ،ـمًٌٕم٤م إذا ومًخ اًم٤ٌمئع وم٢مٟمف ي٠مظمهذ اًمًهٚمٕم٦م ،ىم٤مل: ومٚمٙمؾ واطمد ُمٜمٝم  اًمٗمًخ

 -وإن ريض أطمدمه٤م سمثٛمـ ص٤مطمٌف وم٢مٟمف ٓ يٙمقن هٜم٤مك ومًخ ومٝمق خمػم سملم صمٛمـ ص٤مطمٌف وسملم اًمٗمًخ ،اًمًٚمٕم٦م

ٟم٧م اًمًٚمٕم٦م شم٤مًمٗمه٦ًم وم٢مٟمهف يه١مشمك ىم٤مل: إٓ أن يرى سم  ىم٤مل ص٤مطمٌف، ـمًٌٕم٤م إذا شمٗم٤مؾمخ٤م وم٢مهن٤م شمرد اًمًٚمٕم٦م وم٢من يم٤م

 -سم٘مٞمٛمتٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م

 باب الشله

 ًَّ وقم٘مهد اًمًهٚمؿ ُمهـ اًمٕم٘مهقد اًمهذي  ،سم٤مب اًمًٚمؿ :ىم٤مل اعمّمٜمػ ،ؿٚمَ ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مب اًم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ويًٛمك هذا اًمٕم٘مد قم٘مد ؾمٚمؿ ويًهٛمك قم٘مهد  ،ضم٤مءت اًمنميٕم٦م سم٢مسم٤مطمتٝم٤م يم  صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌَّ

ًّٓ ؾمٚمػ أيْم أن يٙمهقن ُمقصهقوًم٤م وأن يٙمهقن  :صمالصم٦م ىمٞمقد ،٤ًم، وقم٘مد اًمًٚمؿ هق سمٞمع ُمقصق  ذم اًمذُم٦م سمثٛمٜمف طم٤م

 ًّٓ وؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ ذوط اًمًٚمؿ وأهن٤م ؾمٌٕم٦م إن ؿم٤مء اهلل، اومتهتح اعمّمهٜمػ ههذا  ،ذم اًمذُم٦م وأن يٙمقن صمٛمٜمف طم٤م

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ عمه٤م ىمهدم اعمديٜمه٦م وههؿ  اًم٤ٌمب سمحدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم  ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌَّ

 ،وإٟم  أهؾ احلج٤مز يًٛمقن ههذا اًمٕم٘مهد ؾمهٚمًٗم٤م وأههؾ اًمٙمقومه٦م يًهٛمقٟمف ؾمهٚم ً  ،ًٚمٗمقن، يًٚمٗمقن أي يًٚمٛمقنيُ 

يٕمٜمل ضمروا قمغم شمًٛمٞمتف سم٤مًمًٚمؿ ًمٙمل ٓ يٙمقن هٜم٤مك ًمٌس قمٜمد اعمتٗم٘مف سملم قم٘مد اًمًهٚمؿ وسمهلم اًمًهٚمػ  ءواًمٗم٘مٝم٤م

ٕمٚمقا اًمٚمٗمظ اًمث٤مين وههق اًمًهٚمؿ، ىمه٤مل: وههؿ يًهٚمٗمقن ذم اًمهث ر وًمذًمؽ طم٤موًمقا أن جي ،اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمديـ

 ًَّ ُمـ أؾمٚمػ ذم صمٛمٍر ومٚمٞمًٚمػ ذم يمٞمهؾ ُمٕمٚمهقم »ٜم٦م وؾمٜمتلم وصمالث ًمٞمس ُم٘مٞمًدا سم٤مًمًٜمتلم وم٘م٤مل: ٜم٦م واًمًٜمتلم، ؾَم اًم

 ،ي٨م ي١مظمذ ُمٜمف أول أُمر وهق أن قم٘مهد اًمًهٚمؿ قم٘مهد ضمه٤مئز وٓ ؿمهؽد، هذا احلشووزن ُمٕمٚمقم إمم أضمٍؾ ُمٕمٚمقم

ٚمؿ قمـ ُم٤م ي١مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م ُمـ ذوط اًمًٚمؿ اًمتل ذيمره٤م اعمّمهٜمػ ؾمه٠مذيمر ُمًه٠مًم٦م: وههل وىمٌؾ أن ٟمتٙم

ن قم٘مهد اًمًهٚمؿ قمهغم ظمهال  إ :ٕن ُمـ اًمٕمٚم ء ُمـ ي٘مقل ؟هؾ قم٘مد اًمًٚمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مس أم قمغم ظمال  اًم٘مٞم٤مس

ًمهٞمس ذم  وم  يم٤من ذم ُمٚمٙمؽ شمٌٞمٕمف واًمًهٚمؿ شمٌٞمهع رء ،ع اًمِمخص إٓ ؿمٞمًة٤م يٛمٚمٙمفٞمإذ اًم٘مٞم٤مس أن ٓ يٌ ،اًم٘مٞم٤مس

اًمّمهحٞمح أن اًمًهٚمؿ ًمهٞمس قمهغم  :وًمٙمـ ٟم٘مهقل ،هذا يمالم اًمٌٕمض ،ُمٚمٙمؽ ومٞمٙمقن طمٞمٜمةٍذ قمغم ظمال  اًم٘مٞم٤مس

ٕن اًم٘مٞم٤مس ُم٤م هق؟ أن اًمِمخص ٓ يٌٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ُمـ اعمٕمٞمٜم٤مت ٓ  ،ظمال  اًم٘مٞم٤مس سمؾ هق قمغم وومؼ اًم٘مٞم٤مس

ههذا  ؟ؽمط ومٞمٝمه٤م اًمت٠مضمٞمهؾ أم ٓـمًٌٕم٤م هؾ يِم ،وم٤معمقصقوم٤مت جيقز سمٞمٕمٝم٤م وإن مل شمٙمـ ذم ُمٚمٙمؽ ،ُمـ اعمقصقوم٤مت

 ،إذا مل يٙمهـ ذم ُمٚمٙمهؽ وم٢مٟمهف يِمهؽمط ومٞمهف اًمت٠مضمٞمهؾ :ي٘مقًمهقن ءٕن اًمٗم٘مٝمه٤م ،هق ُم٤م ؾمهٜمتٙمٚمؿ قمٜمهف سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ
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ـمٞم٥م، إًذا هذه ُمًه٠مًم٦م ُمٝمٛمه٦م وههذه  ،اعمقصقوم٤مت قمٛمقًُم٤م ـمًٌٕم٤م ٓ سمد أن يٙمقن ُم١مضماًل وٓ يّمح اًمًٚمؿ احل٤مل

قمهغم ذًمهؽ أـمه٤مل وممـ  ؟قمغم ظمال  اًم٘مٞم٤مس أم ٓ د رءيقضماعم٠ًمًم٦م أصؾ ُمـ أصقل اًمٗم٘مٝمٞم٤مت اًمٙمٌػمة هؾ 

ُم٠ًمًم٦م ُمِمٝمقرة وأيمثر ُمهـ ؿمهخص طمه٤مول أن يًهتخرج يمهالم  لاًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ وشمٚمٛمٞمذه يم  شمٕمٚمٛمقن وه

 إصؾ-اًمِمٞمخلم ذم هذا 

دي٨م أن قم٘مهد اًمًهٚمؿ قم٘مهد احلهي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ويّمح اًمًٚمؿ، هذه أول ُم٠ًمًم٦م ٟم٠مظمذه٤م ُمهـ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ٟمص ذم طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه قمهغم إسم٤مطمتهف، سمهدأ سمٕمهد ذًمهؽ  صحٞمح ضم٤مئٌز ٕن اًمٜمٌَّ

أول ذط أٟمهف ٓ سمهد أن يٙمهقن اًمًهٚمؿ ذم رء يْمهٌط  ،٤مًمّمٗم٤متسميتٙمٚمؿ قمـ ذوـمف وم٘م٤مل: ذم يمؾ ُم٤م يْمٌط 

جيهقز أن إٟمهف ٓ  ء:وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ ىمه٤مل اًمٗم٘مٝمه٤م ،ٓ سمد أن يٙمقن ذم ُمقصق  ،وهق ُم٤مذا؟ اعمقصقوم٤مت ،سم٤مًمّمٗم٦م

هذا أول ذط قمٜمدٟم٤م أٟمف ٓ يّمح أن يٙمقن اًمًٚمؿ ذم إقمٞم٤من سمؾ ٓ سمهد أن يٙمهقن ذم  ،يٙمقن اًمًٚمؿ ذم إقمٞم٤من

ومٞمٝمه٤م يٕمٜمهل ذم ذُمه٦ٍم ٓ ذم قمهلم يثٌه٧م ومٞمٝمه٤م  يثٌه٧مواًمذُم٦م إٟمه   ،سمٛمٕمٜمك أن يٙمقن اًمًٚمؿ ذم اًمذُم٦م ،اعمقصقوم٤مت

ـ ٟمٗمس هذه اجلٛمٚم٦م ذم ىمقًمف يمؾ ُم٤م يْمهٌط ُمقصق ، هذا أول ذط ٟم٠مظمذه ُمـ يمالم اعمّمٜمػ، اًمنمط اًمث٤مين ُم

وهٜمه٤مك أؿمٞم٤مء يٛمٙمهـ وهٌٓمٝم٤م سم٤مًمّمهٗم٤مت هٜم٤مك  ،سم٤مًمّمٗم٤مت أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن هذا اعمقصق  مم٤م يٛمٙمـ وٌٓمف

ومال سمد أن يٙمقن مم٤م يٛمٙمـ وٌٓمف سم٤مًمّمٗم٦م ٕن ُم٤م ٓ يٛمٙمـ وٌٓمف اًمٖمرر واجلٝم٤مًمه٦م ومٞمهف  ،أؿمٞم٤مء ٓ يٛمٙمـ وٌٓمٝم٤م

ػ ّمأن ي :وهذا اًمنمط ٟم٘مقل ،إذا وٌٓمف ا٤م :اًمذي ىم٤مل قمٜمف اعمّمٜمػ يمٌػمة ضمًدا ومال يّمح، اًمنمط اًمث٤مًم٨م هق

٤م وٟمققًم٤م وىمدًرا وهمػم ذًمهؽٚمَ ًْ اعمُ  ًً ُمه٤م اًمٗمهرق سمهلم اًمنمهط اًمثه٤مين واًمث٤مًمه٨م؟ أن  ،ؿ ومٞمف سم  خيتٚمػ سمف اًمثٛمـ ضمٜم

جي٥م أن يٙمقن هذا اًمٌمء مم٤م يٜمْمٌط سم٤مًمّمٗم٦م وٟم٘مقل ذم اًمنمط اًمث٤مًم٨م ُمع يمقٟمهف يٜمْمهٌط  :اًمنمط اًمث٤مين ٟم٘مقل

إًذا اًمنمط اًمث٤مين ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌمء اًمذي ُأؾْمٚمِؿ ومٞمف، واًمنمط اًمث٤مًمه٨م سم٤مًمتٕم٤مىمهد أٟمهف  ،٤مًمّمٗم٦م ٓ سمد أن شمذيمر اًمّمٗم٦مسم

شمذيمر اًمّمٗم٦م، ٕن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء شمْمٌط اًمّمٗم٦م ًمٙمـ ُم٤م ذيمرٟم٤م اًمّمٗم٦م ًمهذًمؽ ٟم٘مهقل: إٟمهف ٓ سمهد أن شمهذيمر اًمّمهٗم٦م 

ط اًمث٤مين ي٘مقل: ًمهٞمس يمهؾ رء جيهقز اًمنم ؟ووح اًمٗمرق سملم اًمنمط اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ًمذًمؽ ىم٤مل: إذا وٌٓمٝم٤م،

 ،وم  ٓ يٛمٙمـ وٌٓمف سم٤مًمّمٗم٦م وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمهف ،ؿ ومٞمف مم٤م يٛمٙمـ وٌٓمفٚمَ ًْ اًمًٚمؿ ومٞمف سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن اعمُ 

ـمٞمه٥م، ُمه٤م دام يٛمٙمهـ وهٌٓمف إًذا ٟم٘مهقل  ،أؿمٞم٤مء ٓ يٛمٙمـ وٌٓمٝم٤م ُمثؾ إؿمٞم٤مء اًمتل شمٙمقن ظمٗمٞم٦م وهٙمذاهٜم٤مك 

ًمهٞمس أي وهٌط، وهٌطٌ   ،يْمٌط سم٠من شمذيمر إوص٤م  اًمتل خيتٚمهػ اه٤م اًمهثٛمـوهق أٟمف ٓ سمد أن  ٤م:صم٤مًمثً  ٤مذـمً 
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ه٤م وٟمققًمه٤م  ،إذا وٌٓمف ا٤م :وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ،خيتٚمػ سمف اًمثٛمـ ًً أي وٌٓمف سم٤مٕوص٤م  اًمتل خيتٚمػ ا٤م اًمثٛمـ ضمٜم

ـمٞمه٥م، اًمنمهط اًمراسمهع ىمه٤مل: وذيمهر  ،وىمدًرا وصٗم٦ًم وًمقًٟم٤م وهٙمذا ُمـ إؿمٞم٤مء إظمرى اًمتل خيتٚمػ ا٤م اًمثٛمـ

ههذا ههق  ،هذه ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذط وٟمًهتٗمٞمد ُمٜمٝمه٤م طمٙمٛمهلم ،رع أو قمددذر سمف ُمـ يمٞمؾ أو وزن أو دَّ ٘مَ ه سم  يُ ىمدرَ 

 ،ٝم٤م واًمنمط اًمراسمع أن ٟمٕمر  ىمدره٤مصٗمٕمر  ىمدره٤م، اًمنمط اًمث٤مًم٨م قمرومٜم٤م واًمنمط اًمراسمع وهق أٟمف ٓ سمد أن يُ 

شمْمهٌط صهٗمتف  ،ٕمهر  صهٗمتفشمُ  ،ٕمهر  ىمهدرهٓ سمهد أن يُ  ،وهٙمذا ؟يمؿ قمٚم٦ٌم ؟يمؿ ص٤مع؟ يمؿ يمرشمقن ؟يمؿ يمٞمٚمق

سم  ي٘مهدر سمهف  :هذه هل اعم٠ًمًم٦م إومم، اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمقل اعمّمٜمػ ٟم٠مظمذ طمٙمً  ُمـ ىمقًمف ؟يمؿ رء ،وحيدد ىمدره

سمف شمدًمٜم٤م قمغم أٟمف ٓ جيهقز اًمًهٚمؿ ذم اعمٙمهٞمالت  :هذه يمٚمٛم٦م ،سمف :يمٚمٛم٦ماٟمٔمر  ،سم  ي٘مدر سمف ذرعُمـ يمٞمٍؾ أو وزن أو 

ومه٤معمٙمٞمالت ٓ شم٘مهدر إٓ سم٤مًمٙمٞمهؾ  ،عمقزوٟمه٤مت إٓ وزًٟمه٤م ٕٟمهف ىمه٤مل: سمه  ي٘مهدر سمهفإٓ يمٞماًل وٓ جيقز اًمًهٚمؿ ذم ا

اعمهذه٥م ـمًٌٕمه٤م ُمه٤م جيهقز أن غم ومال جيقز اًمًٚمؿ ذم اًمهرز ُمهثاًل أو ذم اًمتٛمهر قمه ،واعمقزوٟم٤مت ٓ شم٘مدر إٓ سم٤مًمقزن

ًَّ  اشمِمؽمي مترً  ٤مًمٙمرشمقن سمه٤معمخرص سمه ،سمؾ ٓ سمد أن شمِمؽمي اًمتٛمر سمقطمهدة اًمٙمٞمهؾ ،ٓ جيقز ،٦م اًم٘م٤مدُم٦م سم٤مًمٙمٞمٚمقٜمَ اًم

 ،زن وهٙمذاواًمق٤مًمٙمٞمؾ سم ف٤مًمتٕم٤مُمؾ سم٠مٟمسمذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف جيقز إذا شمٕم٤مر  اًمٜم٤مس  ،هذا اعمذه٥مـمًٌٕم٤م  ،وهٙمذا

إًذا أظمذٟم٤م اعمًه٠مًم٦م إومم أن اعمٙمٞمهؾ واعمهقزون ٓ يّمهح اًمًهٚمؿ ومٞمهف إٓ  ،أقمٞمد هذه اعم٠ًمًم٦م أو واوح٦م؟ ـمٞم٥م

اعمختٍمهات ٟم٠مظمهذ  ،قمٚمٞمهف ساطمه٦مً  ءوهذا ٟمص اًمٗم٘مٝم٤م ،ُم٤م ي٘مدر سمفُمـ ىمقل اعمّمٜمػ  هأظمذٟم٤م ،ُمٙمٞماًل وُمقزوٟم٤مً 

أو قمهدد، اعمٕمهدودات  :اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمهقل اعمّمهٜمػُمٜمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمٗمٝمؿ وأُم٤م اعمٓمقٓت ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ، 

يٕمٜمهل ههل  ،هٜم٤مك ُمٕمهدودات ٓ ختتٚمهػ ،اعمٕمدود اًمذي ٓ خيتٚمػ :ٟمققم٤من ذم سم٤مب اًمًٚمؿ، اًمٜمقع إول :ٟم٘مقل

ٓ خيتٚمػ ُمثهؾ اًمٙمه٠مس ُمثهؾ اعمٜمهديؾ اًمذي ٕمدود اعم ،ُمـ اعمثٚمٞم٤مت :٤م ٟمتقؾمع ذم ُمّمٓمٚمح اعمثٚمٞم٦م ٟم٘مقلاًمتل قمٜمدُم

 ،هذا ُمٕمدود ي٤ٌمع سم٤محل٦ٌم ًمٙمٜمف ٓ خيتٚمػ ُمة٦م طم٦ٌم ُمٚمٞمقن طم٦ٌم ٟمٗمس اًمٌمء اًمٙمته٤مب ذم وىمتٜمه٤م ُمٕمهدود ٓ خيتٚمهػ

ًٚمؿ ومٞمٝم٤م سمال ظمال ، اًمٜمقع ّمح اًميجيقز و ،إن اعمٕمدودات اًمتل ٓ ختتٚمػ جيقز ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ سمال ظمال  :ومٜم٘مقل

ُمثهؾ  ،أؿمٞم٤مء ُمٕمدودات ختتٚمػ شم٤ٌمع سم٤محل٦ٌم ًمٙمٜمٝم٤م ختتٚمػهٜم٤مك  ،اًمث٤مين ؾمٝمؾ وهق ُم٤مذا؟ اعمٕمدودات اًمتل ختتٚمػ

إن  :ومٜم٘مهقل ،اًمٞمدويه٦م وهٙمهذااعمّمهٜمققم٤مت أو سمٕمهض إن ىمٞمهؾ سم٠مهنه٤م سم٤مًمٕمهد ومقايمف ُمثاًل سم٤محل٦ٌم ُمثاًل شم٤ٌمع  :ٟم٘مقل

وم٘مط وهق احلٞمقان ومٞمّمح اًمًهٚمؿ ذم احلٞمهقان يمٞمهػ؟ ؿمٞمًة٤م واطمًدا ٓ اعمٕمدود اًمذي خيتٚمػ ٓ يّمح اًمًٚمؿ ومٞمف إ

إوهحٞم٦م شمهقومر زم مخهس أو قمنمه يهقم هذه قمنمة آٓ  إذا ضم٤مء يقم قمنمهة ذي احلجه٦م  :ًمِمخص أىمقل آي
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ذم إوهحٞم٦م وههذا وصهػ  ئٝم٤م يمهذا وأهنه٤م دمهزٜمُّ يمذا ُمـ اًمٜمقع اًمٗمالين ُمـ اًمٖمٜمؿ ؾِم ووحٞم٤مت وصٗمٝم٤م يمذا أ

وم٤مًمًٚمؿ ذم احلٞمقان ُمًتثٜمك ُمهـ ُمه٤مذا؟  ،ومحٞمٜمةٍذ جيقز ،وهٙمذا٤م ضمذع وٓ شمٙمقن يمٌػمة واوح، وحتدد اًمًـ أهن

 ومٞمٝم٤م-ًمقرود اًمٜمص  (1)ُمـ اعمٕمدودات اًمتل ٓ ختتٚمػ

 دَ دَّ وههق أٟمهف ٓ سمهد أن حُيَه ،هذا هق اًمنمط اخل٤مُمس ،وضمٕمؾ ًمف أضماًل ُمٕمٚمقُم٤مً  :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف  ،أضمٌؾ  ـمٞمه٥م،  ،ومال سمد أن يٙمقن هٜمه٤مك أضمهؾ شإمم أضمؾ ُمٕمٚمقم»وؾمٚمؿ ىم٤مل ذم احلدي٨م ٕن اًمٜمٌَّ

يمه٤من قم٘مهد اًمًهٚمؿ  ،احلٙمؿ إول: إذا مل يٙمـ هٜم٤مك أضمؾ سمؾ طم٤مّل  ،إن هذا إضمؾ يتٕمٚمؼ سمف صمالصم٦م أطمٙم٤مم :ٟم٘مقل

ٕن ىمٓمع  ,ىمٓمع اًمٖمٞم٤مر   ص٤مطم٥مي٘مقل ُمثاًل وي٠مي رضمؾ ٔظمر  صقرة قم٘مد اًمًٚمؿ احل٤مّل  ،قم٘مد ؾمٚمؿ طم٤مّل ، طم٤مٓ

يمٞمهػ؟ ي٠مشمٞمهؽ  ،أًم٦م صٜمٕمتٝم٤م سمدىمه٦م ومٞمجهقز اًمًهٚمؿ ومٞمٝمه٤م ،ختتٚمػ؟ ٓ ختتٚمػ أم ٓ، ختتٚمػ , اًمٖمٞم٤مر ُمٕمدودة

خٛمًهٛمة٦م ريه٤مل سم :ومت٘مهقل ٤مدأو صه لمأريد اًم٘مٓمٕم٦م اًمٗمالٟمٞمه٦م ؾمه :ٞم٘مقل زمومأٟم٤م ص٤مطم٥م حمؾ  :واطمد ومٞم٘مقل ًمؽ

 :ـمٞم٥م، إن ىمٚم٧م ًمف ،هي٤م وآيؿمؽمأصمؿ أذه٥م و ،ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمف ٤مٓزُمً  اأصٌح قم٘مدً ومآظمذ ُمٜمف مخًٛمة٦م ري٤مل، 

 :وإن ىمٚمه٧م ًمهف ،اًمثالث ههذا ؾمهٚمٌؿ ُم١مضمهّؾ  وأظمالص شمٕم٤مل اًمِمٝمر اًم٘م٤مدم شمٙمقن اًم٘مٓمٕم٦م ُمتقومرة أو اًم٘مٓمٕمتلم 

اًمًهٚمؿ احله٤مل يٕمٜمهل ٓ  ،ووهح ،ظمالص حلٔم٦م وذه٧ٌم واؿمؽميتٝم٤م وأشمٞم٧م وم٢من هذا يٙمقن ُمه٤مذا؟ ؾمهٚمؿ طمه٤مّل 

عمه٤مذا؟ ٕن ومٞمٝمه٤م اًمًٚمؿ احل٤مل ٓ جيقز  ,ث٤مٟمٞم٦م ختتٚمػ اًمرواي٦م اًم ,اعمذه٥م ُمِمٝمقر اًمًٚمؿ احل٤مل قمغم  ،شم٠مضمٞمؾ ومٞمف

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ  ٕن اعمته٠مظمريـ يتقؾمهٕمقن ذم أن اًمًهٚمؿ قم٘مهد ُمًهتثٜمك يمه   شإمم أضمٍؾ ُمٕمٚمقم»ؿ ىم٤مل: اًمٜمٌَّ

ّٓ  قن:٘مقًمهيًمهذًمؽ  ،وًمذًمؽ وٞم٘مقه اذه اًمنموط اًمتل ذيمرٟم٤م سمٕمْمٝم٤م ،ذيمرت ذم اعم٘مدُم٦م  أن ٓ جيهقز اًمًهٚمؿ إ

وسمٜمه٤مًء قمهغم ذًمهؽ ومه٢من ههذا  ،٤ملاحلهومال سمد أن يٙمقن اًمًٚمؿ  ،، هذا رأهيؿوٓ جيقز اًمًٚمؿ احل٤مّل  يٙمقن ُم١مضماًل 

إن هذا ٓ يًٛمك قم٘مد ؾمٚمٍؿ سمؾ هق قم٘مٌد همهػم  :ٟم٘مقل ،ؿمؽمي ىمٓمع اًمٖمٞم٤مرؾم٠ماًمٕم٘مد ذم ىمٓمع اًمٖمٞم٤مر إذا ىم٤مل: ـمٞم٥م 

وأُمه٤م  ،ٛمـ ومٞمزيد أو يهٜم٘مصومٞمجقز ًمٚمٛمِمؽمي أن يؽماضمع وجيقز ًمٚم٤ٌمئع أن يٖمػم اًمثسمٛمٕمٜمك أٟمف همػم ٓزم، صحٞمح 

 ًّٓ اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمهـ اًمّمهقرة إومم اًمتهل  ،إن اًمٕم٘مد ٓزم وٓ جيقز ًمف اًمرضمقع ومٞمف : ٓزًُم٤م وم٠مٟمٜم٤م ٟم٘مقلًمق يم٤من ؾمٚمً  طم٤م

 ،ٟمف ٓ سمهد أن يٙمهقن إضمهؾ ُمٕمٚمقُمه٤مً إ :أظمذٟم٤مه٤م أٟمف ٓ جيقز اًمًٚمؿ احل٤مل قمغم اعمذه٥م، اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف ٟم٘مقل

اعمجٝمقل همهػم ُمٕمٚمهقم  ،إًذا سم٤مـمؾ ،٤م ُمـ يمذا ُمتك؟ ُم٤م ٟمدريأقمٓمٜمل مخًلم ُمٜمًّ  ،سم٤مـمؾسمٛمٕمٜمك أن إضمؾ اعمجٝمقل 
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ههذا اًم٘مٞمهد اٟمٔمر  ،أٟمف ٓ سمد أن يٙمقن إضمؾ ًمف أصمر ذم اًمثٛمـ :واًمٖمرر ومٞمف واوح، إُمر اًمث٤مًم٨ماًمٕم٘مد ومال يّمح 

٤ًٌم اًمِمخص ٓ ،هذا إضمؾ اعمٕمٚمقم ٓ سمد أن يٙمقن ًمف أصمر ذم اًمثٛمـ ء،قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م ٕم٘مد ؾمهٚمؿ إٓ سم يِمؽمي ٕٟمف هم٤مًم

إن إضمؾ إذا يم٤من يقًُمه٤م أو  :وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ ىم٤مًمقا ،ومٞمٙمقن هذا إضمؾ يٕمٜمل ًمف أصمر ذم اًمثٛمـ ،ويٙمقن سمًٕمر أىمؾ

ُمهـ أضمه٤مز  !ـمًٌٕم٤م هذا اًمٙمالم أن إضمؾ اًم٘مٚمٞمؾ همػم ُم٘مٌهقل ،يقُملم ومال يّمح سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن أيمثر ُمـ ذًمؽ

وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ذم اعمذه٥م،  ،ُمـ سم٤مب أومم ،ذم اًمزُمـ اًم٘مّمػمٛمـ سم٤مب أومم جيٞمز اًمًٚمؿ وم اًمًٚمؿ احل٤مّل 

ٓ أٟمهف وههق  ،وهذا اًمنمط جمٛمٌع قمٚمٞمف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٢ممج٤مع ،اًمنمط اًمث٤مًم٨م: ىم٤مل: وأقمٓم٤مه اًمثٛمـ ىمٌؾ شمٗمرىمٝم 

ذا ُمٕمٜمك ه ،اعمراد سمٛمجٚمس اًمتٕم٤مىمد أي ىمٌؾ اًمتٗمرق ُمـ اعمجٚمسو ،سمد أن يٙمقن اًمثٛمـ ُم٘مٌقًو٤م ذم جمٚمس اًمتٕم٤مىمد

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمّ  :وهذا سم٤مإلمج٤مع، ىم٤مًمقا ،ىمقًمف ىمٌؾ شمٗمرىمٝم  ههذه ُمهـ  ,ؿ واًمدًمٞمؾ قمغم هذا ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌَّ

وهذا اًمرضمؾ قمٚمٞمهف رمحه٦م اهلل يمه  ىمه٤مل اإلُمه٤مم أمحهد قمهغم وم٘مٝمه٤مء  ,اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف رمح٦م اهلل 

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمؿ دىمٞم٘مه٦م وم٢من ًمف ،٦ٌم قمغم مجٞمع وم٘مٝم٤مء احلدي٨مٜمَّ احلدي٨م ًمف ُمِ   ،اؾمتٜم٤ٌمـم٤مٍت ُمـ أطم٤مدي٨م اًمٜمٌَّ

 ًّٓ  وُم٘مٌقًو٤م ىمه٤مل: اؾمهتدل سم٘مقًمهف صهغّم اهلل وُمـ اؾمتٜم٤ٌمـمف رذا إُمر اعمجٛمع قمٚمٞمف أن اًمثٛمـ ٓ سمد أن يٙمقن طم٤م

 ،ىمهٌض اًمهثٛمـأي ًمٞمجٕمؾ ديٜم٤ًم وٓ يٙمهقن ذًمهؽ ديٜمًه٤م إٓ إذا أُ  شومٚمٞمًٚمػ»وم٘مقًمف  شومٚمٞمًٚمػ»سم٘مقًمف قمٚمٞمف وؾمٚمؿ 

وهذا اؾمهتٜم٤ٌمط  شومٚمٞمًٚمػ»ىمقًمف صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ ُم٠مظمقذ ُمـ هٜم٤م دل قمغم أن إمج٤مع اًمٕمٚم ء وم

ـمٞمه٥م، إًذا ههذه إًذا ؾمهت٦م ذوط يٕمٜمهل  ،ٟمف ُمـ دىمٞمؼ اؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اًمِم٤مومٕمل: إدىمٞمؼ يدل قمغم قمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م وىم٤مًمقا

٤ًٌم ؾمت٦م ذوط ٓ سمهد  :ي٘مقًمهقنوهق أن اًمٗم٘مٝم٤مء ه ذط ؾم٤مسمع يٛمٙمـ أن ٟمزيدهٜم٤مك  ،هل أهؿ اًمنموط ،هل شم٘مري

ومهال يه٠مي  ،يٕمٜمل يٖمٚم٥م قمهغم اًمٔمهـ أٟمهف ؾمهٞمقضمد ذم ذًمهؽ اعمقوهع ،ؿ ومٞمف قم٤مم اًمقضمقد ذم حمٚمفٚمَ ًْ أن يٙمقن اعمُ 

يٕمٓمهف ههذه  ـيٕمٜمل ًمق يم٤من ٟمه٤مدر اًمقضمهقد ُمٕمٜمه٤مه أٟمهف فمٚمهؿ صه٤مطمٌف ومٚمه ،ؿمخص ومٞمًٚمػ سمٌمء ٟم٤مدر اًمقضمقد

يٖمٚمه٥م  ،ومٚمذًمؽ ٓ سمد أن يٙمقن قم٤مم اًمقضمهقد ،ذم هذا ًر قمٚمٞمفومٞمٝم٤م وإٟم  ؾمػمد ًمف اعمٌٚمغ و ؿاًمٌْم٤مقم٦م اًمتل أؾمٚم

 -قمغم اًمٔمـ أو يٕمٜمل قم٤مدًة يٙمقن ُمقضمقداً 

أوىم٤مت ذم ىم٤مل: وجيقز اًمًٚمؿ ذم رء ي٘مٌْمف أضمزاء ُمتٗمرىم٦م  ,سم٤مىمل اعم٤ًمئؾ ؾمٝمٚم٦م ذم اًمًٚمؿ  ,ي٘مقل اًمِمٞمخ 

٤م عمدة مخس ؾمٜمقات يمهؾ يٕمٜمل أقمٓمٞمؽ ُمٌٚمٖمً  ،ىم٤مل: جيقز أن يٙمقن اًمًٚمؿ ًمٞمس ٕضمؾ واطمد سمؾ ٔضم٤مل ،ُمٕمٚمقُم٦م

ومٞمجقز أن يٙمقن ٔضمه٤مل وههذا ُمه٠مظمقذ  ٦م شمٕمٓمٞمٜمل يمذا ويمذا ُمـ اًمتٛمر يمذا ويمذا ُمـ اًمرز يمذا ويمذا ُمـ اًمؼمّ ٜمَ ؾَم 
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هٚمُمـ ىمقًمف وهؿ يً ًَّ ه ،٦م واًمًهٜمتلمٜمَ ٗمقن ذم اًمًٚمػ اًم ًَّ اًمهقاو  ،٦م واًمًهٜمتلم ُمهـ سمه٤مب اًمتٖمٞمهػمٜمَ وم٘مهد يٙمهقن اًم

ًَ  ،ًمٚمٛمٖم٤ميرة ٦م وؾمٜمتلم ٜمَ يًٚمٛمقن ؾَم  ،وىمد يٙمقن عمٓمٚمؼ اجلٛمع ،ًٚمؿ ًمًٜمتلم٦م وسمٕمْمٝمؿ يٜمَ ومٞمٙمقن سمٕمْمٝمؿ يًٚمؿ ًم

ًَّ  ،ُمٕم٤مً  أٟمهف جيهقز وهذا يدًمٜم٤م قمغم أٟمف جيقز يم  ذيمهر اعمّمهٜمػ  ،ٜم٦م واًمًٜمتلمومٞمٙمقن اًمٕم٘مد واطمد ومٞمف اجلٛمع سملم اًم

أن شمٙمقن إوىم٤مت ُمٕمٚمقُمه٦م وأن شمٙمهقن إضمهزاء ُمٕمٚمقُمه٦م ذم  ُمتٗمرىم٦م ًمٙمـ سمنمطاًمًٚمؿ ذم رء ي٘مٌْمف أضمزاء 

 -وُمتك ؾمٞمٙمقن هذا اًمقىم٧م ؿ ؾمٞم٘مٌضيمؾ ضمزء يم

ُمٜمٝم ، هذه صقرة وؾم٠مذيمر ضمٜمس ؾمٚمؿ صمٛمٜم٤ًم واطمًدا ذم ؿمٞمةلم مل جيز طمتك يٌلم صمٛمـ يمؾ أي٘مقل اًمِمٞمخ: وإذا 

ًَّ  ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ قمٙمًٝم٤م ـٍ واطمٍد اؿمؽمى ؿمٞمةلم سمٕم٘مد اًم ذه٥م ًمرضمهؾ وىمه٤مل:  ،ٚمؿُم٤م ُمٕمٜمك هذه اًمّمقرة؟ رضمؾ سمثٛم

 ًَّ ذيمهر  ،ذم أُمهريـ ؟ووهح ،شمٕمٓمٞمٜمل يمذا ويمذا ُمـ متٍر ويمذا ويمذا ُمـ سمرّ ٦م اًم٘م٤مدُم٦م ٜمَ هذه قمنمة آٓ  قمغم أٟمف اًم

جيقز ًمؽ أٟمؽ شمًٚمؿ سمهثٛمـ  :ٟم٘مقل ،، ـمٞم٥مخيّمفاجلٜمس ُم٤م هق؟ هق اًمذي ًمف اؾمؿ واطمد  :ىمٚمٜم٤م ،ضمٜمًلم خمتٚمٗملم

 أن هذا اًمثٛمـ ُم٤م اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مجلٜمس إول وُم٤م اًمذي يتٕمٚمهؼ سمه٤مجلٜمس واطمد ًمِمٞمةلم ًمٙمـ سمنمط وهق أن شمٌلّم 

ف ىمٚم٧م ٕٟم ،وم٢مٟمف يٜمٗمًخ اًمٕم٘مد ذم ضمزئف :، عم٤مذا ىمٚمٜم٤م هذا؟ ٕن هذا اًمرضمؾ إذا قمجز قمـ شمًٚمٞمؿ أطمد اًمثٛمٜملماًمث٤مين

ًَّ يتقؾمٕمقن ذم ُمٌدأ شمٗمريؼ اًمّمٗم٘م٦م، وٟمٔمرً ٟم٤م وم٘مٝم٤مءًمؽ إن  ٚمؿ ًمهٞمس سم٤مقمتٌه٤مر اًم٘مٞمٛمه٦م احل٘مٞم٘مٞمه٦م وإٟمه  ومٞمهف ا ٕن اًم

أٟم٤م أؾمهٚمٛم٧م سمٜمّمهػ  :ًمذًمؽ ٓ سمد أن ي٘مقل ،ر٤م زي٤مدة ٕضمؾ اًمت٠مظمػم وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٕمر  اًم٘مٞمٛم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

 ىمٞمٛم٦م يمؾ واطمد ُمهـ اًمِمهٞمةلم ٌلّم ن يُ أومحٞمٜمةٍذ ٓ سمد إذا أؾمٚمؿ ذم ؿمٞمةلم  ،ضمٚمف اًمث٤مينٕاًمثٛمـ سمٙمذا وسمٜمّمٗمف اًمث٤مين 

اًمثه٤مين، ـمًٌٕمه٤م دون ظمِمٞم٦م أن يٕمجز قمـ ؾمداد أطمدمه٤م أو قمـ شمًٚمٞمؿ أطمٍد ُمهـ اًمٕمقوهلم ومٜم٘مهقل يٜمٗمًهخ ومٞمهف 

٦م ٜمَ ٜملم ُمـ ضمٜمًلم خمتٚمٗملم سمٌمء واطمد، رضمؾ ؾمٞمِمؽمي ُمثاًل يمذا ويمذا ُمـ متر سمٕمهد ؾَمهقمٙمس هذا إذا أؾمٚمؿ سمثٛم

 ههذه ُم٘م٤مسمهؾ ٓ سمد أيًْم٤م أن شمٌلّم  :ٟم٘مقل ،وم٘م٤مل: ظمذ ُمثاًل مخًلم أًمػ ري٤مل وظمذ اًمًٞم٤مرة وأقمٓمٜمل يمذا ويمذا سمرّ 

 ا-وهٙمذ ،سمٕمْمف دون سمٕمضذم ٞمٜمٗمًخ ومومرسم  يٕمجز قمـ سمٕمْمف  ،يمؿ وهذه ُم٘م٤مسمؾ يمؿ ُمـ اجلزء اًمث٤مين

 ومهال يٍمهومف إمم همهػمه، ههذه اجلٛمٚمه٦م ههل  سم٤مبآظمر مجٚم٦م ذم ذم ي٘مقل اًمِمٞمخ 
ٍ
اًمًٚمؿ: وُمهـ أؾمهٚمؿ ذم رء

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ومٞم  رواه أسمق داود واسمـ ُم٤مضم٦م ُمـ طمدي٨م قمٓمٞمه٦م اًمٕمهقذم قمهـ  يب ؾمهٕمٞمد أن أطمدي٨م اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل هذه اجلٛمٚم٦م   » سمٜمّمٝم٤ماًمٜمٌَّ
ٍ
وههذا احلهدي٨م  (1)شومال يٍمومف إمم همػمه ُمـ أؾمٚمؿ ذم رء

                                                 

 (-1375(- اإلرواء )3468وٕمٞمػ- أسمق داود )( 1)
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ـ هذا احلدي٨م وقمٛمهؾ سمهف سم أقمّؾ  ًّ ٕمٓمٞم٦م وسم٠من هذا احلدي٨م روي ُمقىمقوًم٤م وُمرومققًم٤م وًمٙمـ اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ طم

 ومهال»اًمٕمٚمؿ وٓ ؿمؽ، ـمًٌٕم٤م ًمٗمظ احلدي٨م  أهُؾ 
ٍ
 ،هٜمه٤م ـمًٌٕمه٤م ههق طمقرهه٤م يًهػًما وم٘مه٤مل: مل شوُمـ أؾمٚمؿ ذم رء

ُم٤م ُمٕمٜمك ههذه اجلٛمٚمه٦م  ،وًمٙمـ اعمّمٜمػ أراد اإلظم٤ٌمر ،احلدي٨م أسمٚمغ وٓ ؿمؽ ،واًمٜمٝمل ًمٞمس يم٠مٟمف أسمٚمغ ُمـ اًمٜمٗمل

ومٞمهف، ؿمهخص  ػن اًمِمخص إذا اؿمؽمى ؿمٞمًة٤م أؾمٚمؿ ومٞمف ومال جيقز أن يٖمػم اعمًٚمإ :أو ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م؟ ٟم٘مقل

ٜم٦َم اًم٘م٤مدُم٦م  ا ىم٤مل:اؿمؽمى ُمـ آظمر سمٕم٘مد ؾمٚمٍؿ سمرًّ  ًَّ ثاًل صمهؿ ذم ُمه شمٕمٓمٞمٜمل مخًلم ص٤مع سمهرّ  أريدك إذا ضم٤مء اًمؼّم ذم اًم

ومهدل  ،ومٝمهذا ٓ جيهقز ،ٕٟمف ذم هذه احل٤مل سم٤مع ؿمٞمًة٤م ىمٌؾ ىمٌْمف ،ُم٤م جيقز :ٟم٘مقل ا!أقمٓمٜمل مترً  صمٜم٤مئف ىم٤مل: سمدل اًمؼمّ أ

أريد أن شمٖمهػم زم ًمٞمٙمهقن هٜمه٤مك ههد   :ومٞم٘مقل ،ذًمؽ قمغم أٟمف ٓ جيقز سومف إمم همػمه وٕٟمف ىمد يٙمـ طمٞمٚم٦ًم ًمٚمرسم٤م

 - اًمٜمقعطمٞمٚم٦ًم ًمٚمت٠مضمٞمؾ ُمع شمٖمٞمػمومٞمٙمقن صم٤مين ومال جيقز 

وهذا سمال ظمال  أٟمهف ٓ  ،أي سمٞمٕمف ًمٖمػم هذا اًمرضمؾ إٓ يم  ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ ،ىم٤مل: ومل جيز ًمف سمٞمٕمف ىمٌؾ ىمٌْمف

ٜمٝمهل ًمٚموهذا يم  ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمهؾ  ،ٓ جيقز ًمف أن يٌٞمٕمف ىمٌؾ ىمٌْمف ٚمػ ومٞمفؿ أن يٌٞمع اعمًَٚمؿ ومٞمف أو اعمًجيقز ًمٚمٛمًٚمِ 

 -اعم١مًمػ ذم اعمٖمٜمل أن هذا سمال ظمال  وىمد ٟم٘مؾ ه،قمـ سمٞمع اًمٓمٕم٤مم ىمٌؾ ىمٌْمف وؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م

إن اًمٞمهقم ويمذًمؽ يمؾ قم٘مد شمؼمٍع ـمًٌٕم٤م مل دمز احلقاًم٦م سمف ٕٟمف همػم ُمًهت٘مر ؾمهٞمٛمر ُمٕمٜمه٤م  ،ىم٤مل: وٓ احلقاًم٦م سمف

ن احلقاًم٦م ٓ دمقز إٓ قمغم اًمديـ اعمًت٘مر وأُمه٤م همهػم اعمًهت٘مر وم٢مٟمهف ٓ جيهقز، إ :ؿم٤مء اهلل اًمٞمقم إن أُمٙمـ أٟمٜم٤م ٟم٘مقل

ٕٟمهف  ،ار٦ٌم ٓ دمقز إٓ عمـ هق ًمهف ،٤مر٦ٌم وهمػمه ٓ جيقز أن يقه٥م إٓ عمـ هق ًمف وم٘مطيمقم٤مت يمذًمؽ اًمٕم٘مقد اًمتؼم

 -اًمٕمٗمق قمـ اعم٤ملوسمٛمث٤مسم٦م اإلؾم٘م٤مط 

وهذا سم٢ممج٤مع أهؾ  ،أىمٚمتؽ وم٠مرضمع زم اعم٤مل :ىم٤مل: ودمقز اإلىم٤مًم٦م ومٞمف يٕمٜمل جيقز ًمٚمٛمرء أن ي٘مٞمؾ ص٤مطمٌف ي٘مقل

 -اًمٕمٚمؿ

سمخٛمًهلم  ىم٤مًم٦م ذم سمٕمْمف، رضمؾ أظمذ ُمـ آظمر مخًلم ص٤مقًم٤م ُمهـ سمهرّ يٕمٜمل وجيقز اإل ،ىم٤مل: وجيقز ذم سمٕمْمف

ري٤مل ُمثاًل وم٘م٤مل: أريد أن أىمٞمٚمؽ ذم قمنمة أرضمع زم قمنمة ري٤مل سمٜمًٌتٝم٤م ومٜم٘مقل أيًْم٤م جيقز ومٙم  جيقز اًمٙمؾ وم٢مٟمهف 

 -جيقز اًمٌٕمض ٕٟمف مم٤م يتجزأ

وىمهد ذيمهر اسمهـ رضمه٥م هؾ اإلىم٤مًم٦م سمٞمهٌع أم ومًهخ؟  ،هٜم٤مك ىم٤مقمدة قمٜمد اًمٕمٚم ء وهق أصؾ ،ىم٤مل: ٕهن٤م ومًخ

 ،يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ شمتجه٤موز مخًه٦م قمنمهة ُمًه٠مًم٦م ؟وهمػمه أن هذه اًم٘م٤مقمدة ذم اإلىم٤مًم٦م سمٞمع أم ومًخ



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 194 

واًمٗمًخ يٕمٗمك  ،ٕهن٤م ومًخ ٠مذن،إن قم٘مد اًمًٚمؿ دمقز اإلىم٤مًم٦م ومٞمف اسمتداًء وًمق مل ي :وُمـ هذه اعم٤ًمئؾ هٜم٤م أٟمٜم٤م ٟم٘مقل

ًمٙمـ قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م أريد أن أسمٞمٜمٝم٤م وأشمٙمٚمؿ قمٜمٝمه٤م وههق  ،ىمد أهنٞمٜم٤مه ـمٞم٥م، هذا ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤ٌمب اًمًٚمؿ ٟمٙمقن ،سمف

 وُم٤م هق قم٘مهد ،شمٙمٚمؿ قمٜمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ؾمتّمٜم٤معقم٘مدٌ ؿمٌٞمف سم٤مًمًٚمؿ ٟمتٕم٤مُمؾ سمف يمثػًما وهق ُم٤م يًٛمك سمٕم٘مد آ

أريد ُمٜمؽ ُمثؾ ههذه  :أريد ُمٜمؽ هذا اًمٌمء اعمّمٜمقع يم٠من ي٘مقل :رضماًل يذه٥م ٔظمر وي٘مقل ًمف ؾمتّمٜم٤مع؟ أنآ

أو ي٘مقل أريد ُمٜمهؽ ُمثهؾ  ،يٕمٓمٞمف ُمقاصٗم٤مت اًمثقب وأأو أريد ُمٜمؽ ُمثؾ هذا اًمثقب اًمٓم٤موًم٦م، يٕمٓمٞمف  ،ًمٓم٤موًم٦ما

عمه٤مذا؟ ٕن  ،ههق سمٞمهع ُمقصهق  ،هؾ هذا سمٞمع ُمٕملم أو ُمقصق  أول رء؟ ُمقصق  ،هذه اًمًج٤مدة ومٞمٖمزر٤م

ه ًَّ جلٛمٝمهقر قمهغم أن قم٘مهد ٚمؿ، ـمًٌٕمه٤م اهذا اعمقصق  همػم ُمقضمقد مل يّمٜمع سمٕمد وهق ذم احل٘مٞم٘مه٦م أؿمهٌف سمٕم٘مهد اًم

سم٤مٕوصه٤م  ن يٜمْمهٌط أٟمف ٓ سمد إ ىمٚمٜم٤م:ٟمحـ ٕٟمف  ،ٓ يٛمٙمـ وٌٓمف وًٌٓم٤م شم٤مُم٤مً  :آؾمتّمٜم٤مع ٓ جيقز ٕهنؿ ىم٤مًمقا

اًمتح٘مٞمؼ واًمذي قمٚمٞمف قمٛمؾ اعمًٚمٛملم أن أن قم٘مهد آؾمتّمهٜم٤مع أهؾ وًمٙمـ اًمذي قمٚمٞمف  ،وهذا ٓ يٛمٙمـ وٌٓمف

ًّ  سمٓمريؼ أو سمآظمر إٓ ضم٤مئز وٓ ؿمؽ، وُم٤م ُمـ أطمٍد ُمٜم٤م ٚمؿ ومٝمهق صهقرة ىمد شمٕم٤مىمد اذا اًمٕم٘مد وهق ُمٚمحؼ سمٕم٘مد اًم

جيهقز،  ،وًمذًمؽ وم٢من أصح اًمروايتلم ُمـ ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد أن قم٘مد آؾمتّمٜم٤مع ضمه٤مئز ،ُمـ صقر قم٘مد اًمًٚمؿ

إن قم٘مهد اًمًهٚمؿ ٓ سمهد أن  :ا وههق ىمهقرؿسم٘مٞم٧م ُمِمٙمٚم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمًم٦م هل اًمتل يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اعمٕم٤مسون يمثهػمً 

قمٜمدُم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ سمٕم٘مد آؾمتّمٜم٤مع ٓ ي٘مهٌض ومٞمهف اًمهثٛمـ ٓ يّمهٌح صمٛمٜمهف ا وٟمحـ يمثػمً  ٤م،ٌقًو يٙمقن ومٞمف اًمثٛمـ ُم٘م

ومه٢من ههذا اًمٕم٘مهد ٓ  ءأقمٓمٞمؽ اًمثٛمـ إذا اؾمتٚمٛم٧م اًمثقب ومٕمغم ىم٤مقمدة اًمٗم٘مٝمه٤م :ُم٘مٌقًو٤م ومٙمثػًما ُم٤م شم٘مقل ًمٚمخٞم٤مط

٤مب سمٞمهع اًمهديـ يٙمهقن ُمهـ سمهٕٟمف مج٤مع اإلسمؾ هق قم٘مد سم٤مـمؾ طمٙمقا  ٤مصحٞمحً  ايٙمقن قم٘مًدا ٓزًُم٤م ٓ يٙمقن قم٘مدً 

وقمغم ذًمؽ وم٢مٟمف قمغم ىم٤مقمدهتؿ وم٢من هذا اًمٕم٘مد إٟم  هق قم٘مد ُمقاقمدة وًمٞمس قم٘مد سمٞمهع ومٕم٘مهقد اعمقاقمهدة ذم  ،سم٤مًمديـ

وإن يم٤من اعمٕم٤مسون يًتٛمٞمتقن ذم ضمٕمهؾ قم٘مهقد اعمقاقمهدات قم٘مهقًدا ٓزُمه٦م ٕن اًم٘مه٤مٟمقن  ،اًمٗم٘مف ًمٞم٧ًم ٓزُم٦م

ًر قمهغم يمثهػم هٜم٤مك ًمٙم٤من  ٤مٞمؾ سم٠مهن٤م ًمٞم٧ًم قم٘مد ٓزُمً جيٕمٚمٝم٤م قم٘مقًدا ٓزُم٦م، هذه اًمّمقرة ـمًٌٕم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمق ىم

ُمـ اًمٜم٤مس ذم هذا إُمر وًمذًمؽ صدر ىمرار ُمـ جمٛمهع اًمٗم٘مهف وٓ أدري طم٘مٞم٘مه٦ًم حتته٤مج عمراضمٕمه٦م مل صهدر ههذا 

وٓ أدري ُمه٤م  ،إن قم٘مقد آؾمتّمٜم٤مع جيقز أن يٙمقن اًمثٛمـ ومٞمٝم٤م ُمه١مضماًل وشمٙمهقن قم٘مهقًدا ٓزُمه٦م :اًم٘مرار؟ ىم٤مًمقا

سمه٤مب سمٞمهع اًمهديـ وسمٞمٕمف ُمـ  ،سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ ،ٓزًُم٤م ُمع اإلمج٤مع قمغم أٟمف ٓ جيقز ذًمؽوضمف يٕمٜمل ضمٕمٚمف قم٘مًدا 
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 ،جمٛمع اًمٗم٘مف طمٞمٜم  صدر ىمرارهؿ اذه اعم٠ًمًم٦م ،حيت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م ُم٤م هق وضمف شمٕمٚمٞمٚمٝمؿ رذاواًمقاضم٥م سم٤مًمقاضم٥م 

 -راضمٕمٝم٤م همًدا إن اؾمتٓمٕم٧م إن ؿم٤مء اهللأوًمٕمكم إن ؿم٤مء اهلل 

 باب القرض وغريه

وُمٜم٤مؾمه٦ٌم ذيمهر اًم٘مهرض سمٕمهد  ،سمدأ يتٙمٚمؿ اًمِمٞمخ قمـ اًم٘مهرض ،سم٤مب اًم٘مرض :ِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤مممي٘مقل اًم

ـٌ واًم٘مرض أطمد أؾم٤ٌمب اًمهديـ وجيه٥م أن ٟمٕمهر  أن هٜمه٤مك ومرىًمه٤م سمهلم اًمهديـ وسمهلم  ،اًمًٚمؿ أن اًمًٚمؿ ومٞمف دي

ر وأُمه٤م اًمديـ أصمه ،وهذا ُمـ أظمٓم٤مء اًمٜم٤مس ،جي٥م أن شمٕمر  هذا اًمٌمء ،واًم٘مرض قم٘مد ،وم٢من اًمديـ أصمر ،اًم٘مرض

اًمٌٞمع إذا يم٤من ُم١مضماًل ُمـ أصمره ُمه٤مذا؟ اًمهديـ  ،سمٛمٕمٜمك أن اًم٘مرض وهق قم٘مد أصمره ُم٤مذا؟ اًمديـ ،اًم٘مرض ومٝمق قم٘مد

إًذا يمٚمٛم٦م اًمديـ يمٚمٛم٦م واؾمٕم٦م ختتٚمػ قمـ يمٚمٛم٦م اًم٘مرض، اًم٘مهرض ههق اؾمهؿ اًمٕم٘مهد اًمهذي يمه٤من أطمهد  ،وهٙمذا

إذا أـمٚم٘مقا  ءاًمٗم٘مٝم٤م ،همػم صحٞمح !يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ئمـ أن يمؾ ُم٤م ذم اًمذُم٦م يًٛمك ىمرو٤مً وًمذًمؽ  ،أؾم٤ٌمب اًمديـ

ُمـ قم٘مقد اًمتؼمقمه٤مت، وًمٙمهـ اٟمتٌهف سمٕمد ىمٚمٞمؾ وهق يمٚمٛم٦م اًم٘مرض وم٢مٟم  ي٘مّمدون سمف هذا اًمٕم٘مد اًمذي ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف 

أصهٌحقا  ،ُمٕمل طمٞمٜم  أظمٓم٠م اًمٜم٤مس ذم اؾمتخدام هذه اًمٚمٗمٔم٦م يمثػًما أصهٌحقا يٓمٚم٘مهقن اًم٘مهرض قمهغم يمهؾ ديهـ

وم٤مطمته٤مج اًمٜمه٤مس أن جيٕمٚمهقا ىمٞمهًدا ًمٚم٘مهرض  ،ٕم٘مقد اًمرسمقيه٦ميٓمٚم٘مقن اًم٘مرض قمغم سمٕمض اًمٕم٘مقد اعمحرُم٦م وهل اًم

ـمًٌٕم٤م طمديًث٤م  ,اًمذي أسم٤مطمف اًمنمع وم٠مصٌحقا يًٛمقٟمف سم٤مًم٘مرض احلًـ ُمع أٟمف ٓ يقضمد ذم يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ ىمديً  

 فوإٟمه  ههق اؾمهٛم ، ٓ يقضمهد،ًمٙمـ ىمديً  ٓ يقضمد ىمديً  أسمًدا أطمد ؾمٛمك هذا اًمٕم٘مد اًم٘مهرض احلًهـ ,ُمقضمقد 

ل قمغم أن سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمهض اعمّمهٓمٚمح٤مت همهػم اًمنمهقمٞم٦م وههل وهذا يد ،ىمرض

 ُٓمّمٓمٚمح٤مت اىمتّم٤مدي٦م أو ُمّمٓمٚمح٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وهذا يٕمٜمل ظمٓمػم ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٕٟمهف يِمهت٧م ذهٜمهف وجيٕمٚمهف 

وًمذًمؽ دائً  إذا أردت أن شمٕمر  اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م وظم٤مص٦ًم اًمٗم٘مهف وإصهقل ومٞمجه٥م  ،يٗمٝمؿ اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ

شمرضمع ًمٚمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ٕن اًمٙمت٥م احلديث٦م سمدأت شمْمٞمع اعمّمٓمٚمح٤مت ومٛمـ ىمرأ اًمٙمت٥م احلديثه٦م صمهؿ أراد أن  أن

ِمهٞمخ شم٘مهل اًمهديـ اًمُمدي ذم ٟمت٤مئ٩م إومٙم٤مر وُمثٚمف ىم٤مل أوىمد ىم٤مل  ،يٕمر  اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م ُم٤م اؾمتٓم٤مع أن يٜمتٗمع

 أن شمٕمر  ُم٤م هل اصٓمالطم٤مت وم٠مٟم٧م جي٥م دائً   ،إن أهمٚم٥م ظمٓم٠م اًمٕم٘مالء سم٥ًٌم اؿمؽماك إًمٗم٤مظ :ذم سمٕمض يمتٌف

 -اًمٕمٚم ء وُم٤م ىمّمدهؿ اذا اًمٙمالم ـمٞم٥م
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اعمراد سمٕم٘مد اًم٘مرض هق دومع اعم٤مل إروم٤مىًم٤م عمـ يٜمتٗمع سمف ويرد ُمثٚمهف  ،سم٤مب اًم٘مرض :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ٕٟمهف ومٜم٘مهقل سمدًمهف  ،إذا ىمٚمٜم٤م ُمثٚمف ٟمجٕمٚمف ظم٤مص سم٤معمثٚمٞم٤مت ، ٕٟمف ويرد سمدًمف ،أو ٟم٘مقل سمدًمف أطمًـ ُمـ يمٚمٛم٦م ُمثٚمف

إًذا ههق دومهع  ،وههذا ههق إدق ذم اًمتٕمٌهػم ،ويرد سمدًمف :ومٜم٘مقل ،٤معمثٚمٞم٤مت وجيقز ذم همػم اعمثٚمٞم٤متسمجيقز اًم٘مرض 

وهذا اًمٕم٘مهد ُمهـ اًمٕم٘مهقد اًمتهل  ف،أي رء ُم٤مل يتٛمقل مم٤م ؾمٌؼ ذيمره ذم أول سم٤مب اًمٌٞمع وم٢مٟمف يّمح إىمراو ،ُم٤مل

ّل صغّم اهلل قمٟمدب ر٤م اًمنمع ٟمدسًم٤م يمثػًما وىمد سملّم  ومهدل  (1)ٚمٞمف وؾمّٚمؿ أن ُمـ أىمرض ُمرشملم ومٙم٠مٟم  شمّمدق ُمهرة اًمٜمٌَّ

وًمهذًمؽ  ،وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يمره ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مؽمض ُمـ همهػم طم٤مضمه٦م ،قمغم إضمر اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ُمـ أىمرض همػمه

 ،سمؾ إن جمرد ؾم١مال اًم٘مرض ُمـ اًمٜم٤مس ُمهـ همهػم طم٤مضمه٦م ُمٙمهروه ،اإلُم٤مم أمحد يمره أن ي٘مؽمض اعمرء ًمٖمػم طم٤مضم٦م

إٟمف قم٘مٌد ضم٤مئٌز ُمـ ـمر  ٓزم ُمـ  :رء ىمد ٓ يًتٓمٞمع ووم٤مًء ًمف، هذا اًمٕم٘مد ٟم٘مقلٕن اعم ،ٟم٤مهٞمؽ قمـ ذات اًم٘مرض

ومٞمجقز ًمف أن يرد اًمديـ وىم٧م ُمه٤م ؿمه٤مء، وأُمه٤م اعم٘مهرض  ،ـمر ، هق ضم٤مئز سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم٘مؽمض اًمذي قمٚمٞمف اًمديـ

جيقز ًمهف  وم٢مٟمف إذا أىمٌض اًم٘مرض يٕمٜمل ىمٌْمف اعم٘مؽمض وم٢مٟمف يٙمقن ذم طم٘مف ٓزًُم٤م ٓ جيقز ًمف اًمرضمقع ذم قمٞمٜمف ًمٙمـ

ومال جيقز ًمف اًمرضمقع ذم قمٞمٜمف ًمٙمـ جيقز ًمف إؾم٘م٤مط إضمهؾ  ،أرضمع زم سمدًمف :ن وًمق سمٕمد ىمٚمٞمؾ ي٘مقلـمٚم٥م سمدًمف أ

سمهدأ اعمّمهٜمػ يمٕم٤مدشمهف  ،ٕن هذه اعم٠ًمًم٦م ؾمتتٙمرر ُمٕمٜم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ وم٤مٟمتٌٝمقا ر٤م ؾم٠مرضمع ره٤م ،يم  ؾمٜمتٙمٚمؿ سمٕمد ىمٚمٞمؾ

ُمهـ  ,يٕمٜمل اىمهؽمض  –اؾمتٚمػ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  سمحدي٨م وم٘م٤مل: قمـ أيب راومع ريض اهلل قمٜمف أن رؾمقل اهلل

يٙمقن ُمـ سمه٤مب اًم٘مهرض ، ـمًٌٕم٤م اًمًٚمػ حيتٛمؾ أٟمف وم٘مدُم٧م قمٚمٞمف إسمؾ اًمّمدىم٦م صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٙمرة:رضمؾ 

 ًٓ  ، وىمه٧م ىمهدوم إسمهؾ اًمّمهدىم٦م قمغم أن يٕمٓمٞمف إي٤مه٤م ؾمٚمً  وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمًٚمؿ يٕمٜمل أٟمف أظمذ ُمٜمف ُم٤م

إن اعمٕمدودات اعمختٚمٗم٦م ٓ جيهقز  :وًمذًمؽ ىمٚمٜم٤م ،أضمؾ ُمٕمٚمقمومٝمق  وىم٧م ُمٕملم قمٜمد اًمرسمٞمع قم٤مدة شم٠مي ذمواًمّمدىم٦م 

ُمهـ رضمهؾ سمٙمهرة  ػاؾمهتٚم ،هذا احلدي٨م ومٞمف أن اًمًٚمؿ جيقز ذم احلٞمهقان ،رذا احلدي٨مإٓ احلٞمقان ومٞمٝم٤م اًمًٚمؿ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ أن  سمٙمهره ومرضمهع  اًمرضمهؾ ي٘ميضوم٘مدُم٧م قمٚمٞمف إسمؾ اًمّمدىم٦م وم٠مُمر أسم٤م راومع وهق ُمقٓه اًمٜمٌَّ

٤م يٕمٜمل أـمٞم٥م ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: أقمٓمهقه ومه٢من ظمهػم اًمٜمه٤مس ا رسم٤مقمٞمً إًمٞمف أسمق راومع وم٘م٤مل: مل أضمد ومٞمٝم٤م يٕمٜمل سمٙمرة إٓ ظمٞم٤مرً 

أن اًم٘مهرض ُمٌه٤مح وضمه٤مئز ٕن  :إوممذم سم٤مب اًم٘مرض، اعمًه٠مًم٦م هذا احلدي٨م ومٞمف ُم٠ًمًمت٤من  ،(2)أطمًٜمٝمؿ ىمْم٤مءً 
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 (-2392صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 197 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ اىمؽمض واؾمتٚم الم، ػاًمٜمٌَّ ًّ أٟمف ٓ سمد أن يٙمهقن اًم٘مهرض  :إُمر اًمث٤مين قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  ،ومال سمد أن يٙمقن اعم٘مرض واعم٘مؽمض يٕمٚم ن يمؿ اعمٌٚمغ اًمهذي اىمهؽمض ،٤مُمٕمٚمقُمً  وًمهذًمؽ اًمٜمٌَّ

 -ومٞمٕمر  ُم٤م هق اعم٘مؽمض سمٙمًرا وؾمّٚمؿ اؾمتٚمػ

 ،ا ُمٜمف ًمٚمخهؼم٤م وجيقز أن يرد ظمػمً ف إن يم٤من ُمثٚمٞمًّ ٤م ومٕمٚمٞمف رد ُمثٚموُمـ اىمؽمض ؿمٞمةً  :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

احلٙمهؿ  ،إٟمف يؽمشمه٥م قمهغم ذًمهؽ أطمٙمه٤مم :٤م وم٢مٟمٜم٤م وأراد اًمرد سمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ أو سمٕمده٤م سمٙمثػم ومٜم٘مقلُمـ اىمؽمض ؿمٞمةً 

ا ٓ يٚمزُمف رد قمٞمٜمف وإٟم  جي٥م قمٚمٞمف رد سمدًمف يم٤من ُمقضمقدً وًمق أٟمف ٓ يٚمزم اعم٘مؽمض أن يرد قملم ُم٤م اىمؽمض  :إول

 ،اىمؽموه٧م ًمهٞمس اؾمهتٕمرت ،٤ماىمؽموه٧م ُمٜمهل يمت٤مسًمه ا،وًمق يم٤من ُمقضمهقدً  ،هذا واطمد ،٤مأو اًمٌدل ُمٓمٚم٘مً ُمـ اعمثؾ 

ا طمٞمٜمةذ إذً أن شمتٍم  ومٞمف يم٤مُمؾ اًمتٍم ، ومٚمؽ احلؼ  ،ًمٙمٜمؽ اىمؽمو٧م ،عمٜمٗمٕم٦م وم٘مطٕن ًمؽ ااًمٕم٤مري٦م شمرد اًمٕملم 

ههذا  ،م رد اًمٕمهلم وإن وضمهدتأٟمف ٓ يٚمز :إُمر إول ،٘مٞمٛم٦ماًم٤م أو شمرد ُمثٚمف أو ىمٞمٛمتف إن يم٤من ُمثٚمٞمً جيقز ًمؽ أن 

ههذه  اجلٛمٚمه٦م  ،٤م يم  ذيمر اعمّمٜمػ هذه اجلٛمٚم٦م٘مؽمض إٟم  يرد ُمثٚمف إن يم٤من ُمثٚمٞمًّ أن اًمٌمء اعمُ  :إُمر اًمث٤مين ،واطمد

ريمزوا يمٞمػ ذم اإلٟمّمه٤م   –أن فم٤مهر هذه اًمٙمٚمٛم٦م  ّم٤م ذيمر ذم اإلٟم ،٤مٞمف رد ُمثٚمف إن يم٤من ُمثٚمٞمًّ ٚمىمقل اعمّمٜمػ ومٕم

أٟمف جيقز ذم همػم اعمهزروع واعمٕمهدود واحلٞمهقان ىم٤مل: إن فم٤مهر هذه اًمٙمٚمٛم٦م  –ػ يمٞمػ أٟمف أظمذه٤م ُمـ يمالم اعمّمٜم

هههذا فم٤مهرههه٤م ٕٟمههف أـمٚمههؼ ىمهه٤مل: ورد ُمثٚمههف ومل ي٘مههؾ ذًمههؽ سمهه٤معمٙمٞمالت وٓ سم٤معمقزوٟمهه٤مت وٓ ، ىمهه٤مل: رد ُمثٚمههف

وىمهد ؾمهٌؼ  ،وهٙمهذا ٤متّمٜمققماعميمؾ ُمثكم وُمٜمف ، هذا يِمٛمؾ وإٟم  ىم٤مل: يرد ُمثٚمف ،سم٤معمٕمدودات وٓ سم٤معمزروقم٤مت

اًمتهل اظمت٤مرهه٤م اًمِمهٞمخ شم٘مهل اًمهديـ اعمثكم وقمغم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  و٤مسمطؼ ذم هذا اًمٙمت٤مب يتقؾمع ذم ومٕمٜم٤م أن اعمقُم

ٝمه٤م اًمٕمٚمه ء ُمًه٤مئؾ ُمٜم ظمهذأن سمٕمهض اًمٙمٚمه ت ي٠م ه اجلٛمٚم٦م يمٞمهػومٝمٜم٤م أظمذ ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤م  ُمـ هذ ،وهمػمه

ا وٓ ٤م وٓ ُمٕمهدودً ٓ ُمقزوًٟمه ووًمق مل شمٙمـ ُمٙمهٞماًل سم٤معمثٚمٞم٤مت وم٠مظمذ ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤م  ُمٜمٝم٤م أن يتقؾمع  ،آظمتٞم٤مر

ن إ :اًمذي ي١مظمذ ُمـ هذه اجلٛمٚم٦م أيًْم٤م أٟمٜم٤م ٟم٘مقلاًمث٤مًم٨م إُمر  ،ُمزروقم٤مت وٓ طمٞمقان وم٢مٟمف جيقز طمٞمٜمةذ رد اعمثؾ

ًّٓ  ومٚمف رد٤م وُمـ اىمؽمض ؿمٞمةً  :ىمقًمف ه وًمهق أُ ُمثٚمف أن اًم٘مرض ٓ يت٠مضمؾ سم٤مًمت٠مضمٞمؾ وإٟم  يثٌه٧م طمه٤م وههذا ههق  ،ؾضمر

ههذه  ،٦مٜمَ ٓ شمردهه٤م زم إٓ سمٕمهد ؾَمهاعم٘مهرض: وم٘مه٤مل  ٤م اىمؽمض ُمـ أظمر أًمػًّ يٕمٜمل ًمق أن اصمٜملم أطمدمه ،اعمذه٥م

إٟمف ٓ يت٠مضمؾ سم٤مًمت٠مضمٞمؾ سمٛمٕمٜمهك أٟمهف ًمهق  ٤م:ىمقًمٜم كوُمٕمٜم ،إن اًم٘مرض ٓ يت٠مضمؾ سم٤مًمت٠مضمٞمؾ :ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا ٟم٘مقل

رد زم  :ومج٤مء اعم٘مرض وىم٤مل سمٕمهد حلٔمه٤مت ؾَمٜم٦َم:ٟمف ٓ يرد ًمف اًم٘مرض إٓ سمٕمد أاىمؽمض رضمؾ ُمـ آظمر واشمٗم٘م٤م قمغم 
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إن  :ىم٤مقمدة اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م ىمه٤مًمقاون هذا إضمؾ ذط ذم اًمٕم٘مد ٕسمالزم ٟمٕمؿ إضمؾ هذا ًمٞمس  :ومٜم٘مقل ًمف ،اًم٘مرض

 ًّٓ  ٤م، وم٤مًمنمهط ههذا ٓ يٙمهقن ٓزًُمههذا اًمنمط خي٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وم٢من ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد أن اًم٘مرض يٙمقن طمه٤م

ٕم٘مد ٓزم طمتك ًمق ىمه٤مل: رد زم اعمه٤مل أن ن اًمإ :ًمٙمـ عم٤م ىمٚمٜم٤م ،وًمذًمؽ قمٜمدهؿ أن إضمؾ ًمٞمس سمالزم ذم اًم٘مرض

 -ىمْمٞم٦م قمدم ًمزوم رد اًمٕملم وإٟم  ًمزوم رد اًمٌدلذم ٤مًمٚمزوم هٜم٤م وم ،وم٢مٟم  يرد ًمف سمدًمف وٓ يرد ًمف ُمثٚمف

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ رد  ،هذه ُم٠ًمًم٦م دىمٞم٘م٦م ،ا ُمٜمفوجيقز أن يرد ظمػمً  شمٕم٤ممم: اًمِمٞمخ رمحف اهللي٘مقل  اًمٜمٌَّ

الم ٤م ا رسم٤مقمٞمً ٚمٝم٤م ظمٞم٤مرً ة رد حمٌٙمرا سمدل اًمظمػمً  ًّ  ،واخلػمي٦م شمٙمقن ذم صمالصمه٦م أُمهقر ،ا ُمٜمٝم٤مومرد ظمػمً قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم

وم٠مُمه٤م اخلػميه٦م ذم اًمّمهٗم٦م وذم اجلهٜمس وم٘مهد ورد اه٤م  ،وشمٙمهقن ذم اًم٘مهدر ،وشمٙمقن ذم اجلهٜمس ،شمٙمقن ذم اًمّمٗم٦م

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ،احلدي٨م ًً رد ًمذًمؽ اًمٜمٌَّ وأُمه٤م رد اًمهديـ أيمثهر  ،صٗم٤مت أـمٞمه٥م ،٤م أقمغمصٗم٦م أقمغم وضمٜم

اىمؽموه٧م ُمهـ ؿمهخص  ،ُمِمٝمقر اعمذه٥م قمٜمد اعمته٠مظمريـ أٟمهف ٓ جيهقز ،ا وم٢من ُمِمٝمقر اعمذه٥م أٟمف ٓ جيقزىمدرً 

واًمهذي ههق فمه٤مهر  ،هذا اعمٕمتٛمهد قمٜمهد اعمته٠مظمريـ ،ؾمت٦م آٓ ُمٜمؽ ٤م مخ٦ًم آٓ  ٓ جيقز ًمؽ أن شمرد وًمق شمؼمقمً 

ا ا ُمٜمٝمه٤م ىمهدرً ن يردهه٤م ظمهػمً أأٟمهف جيهقز أيًْمه٤م ىمٜمه٤مع يمالم اعمّمٜمػ هٜم٤م وفم٤مهر يمالُمف ذم اعمٖمٜمل وفم٤مهر ُم٤م ذم اإل

ّل ىم٤مل:  ،٠مرده٤م ًمؽ قمنمة أو ؾمت٦م جيقزوم٧م ُمٜمؽ مخ٦ًم آٓ  ٗموم٤مؾمتٚم ومهدل  (1)شظمػميمؿ ظمػميمؿ ىمْمه٤مء»ٕن اًمٜمٌَّ

، هق يرى هذا اا ٓ يمثػمً ٤م يًػمً إٟمف جيقز ومٞم  ًمق يم٤من ؿمٞمةً  :ووضمف ُمٜمّمقر ذم اًمٙمِم٤م  ىم٤مل: إن ىمقًمفقمغم أٟمف جيقز، 

ُمهـ رمحٝمؿ اهلل شمٕمه٤ممم عم٤مذا ُمٜمع اًمٗم٘مٝم٤مء  ؟عم٤مذا ىمٚمٜم٤م هذا اًمٙمالم ا،ٓ يمثػمً  أٟمف جي٥م أن يٙمقن ىمٚمٞماًل  :ُمٜمّمقر اًمٌمء

 ،أىمروٜمل قمنمهة آٓ  :يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٠مي ًمرضمؾ وي٘مقل ،طمً  ًم٤ٌمب اًمرسم٤م :ىم٤مًمقا ؟ايـ ىمدرً داًمزي٤مدة ذم رد اًم

إن  :ومٜم٘مهقل ،أٟمف ؾمػمده٤م ًمف مخ٦ًم قمنمة ؿومٞم  سمٞمٜمٝم ؿذم قمرومٝم ؿؾم٠مرضمٕمٝم٤م ًمؽ مخ٦ًم قمنم وًمٙمـ قمٜمده :ٓ ي٘مقل

ههذا اًمٌه٤مب ٟمٖمٚم٘مهف وًمهق إن مل يٙمهـ  : ُمـ سم٤مب آطمتٞمه٤مط ٟم٘مهقلً  ًومح ،٤م٤م يم٤معمنموط ذـمً هذا اعمٕمرو  قمرومً 

يمه  ؾمهٞمٛمر ُمٕمٜمه٤م إن ؿمه٤مء اهلل ذم اًمهدرس  ضم٤مزًُم٤م طمتك ُمـ شمزوج سمٜمٞم٦م اًمٓمالق ،وهذا ُمٕمرو  سم٤مًمٕمر  ،٤مُمٕمروومً 

 ،وم٤مًمٕم٘مد سم٤مـمؾ يم٤معمتٕم٦م يمٜمٙم٤مح اعمتٕمه٦م ،ٙمقن سم٤مـماًل ٞمصمرة سم٤مًمٕم٘مد وم١م٤م وم٢من ٟمٞمتف ُمُمـ شمزوج سمٜمٞم٦م اًمٓمالق ضم٤مزُمً  :اًم٘م٤مدم

ظمهػًما ُمٜمهف يِمهٛمؾ اًمّمهٗم٦م  :أن اًمٜمٞم٦م صمالصم٦م أٟمقاع ٟمٞم٦م اًمٓمالق وهٙمهذا، إًذا وم٘مقًمهفذم حمٚمف ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل 
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ن وف اعمت٠مظمرواًمذي ُمِمك قمٚمٞم ،وفم٤مهر يمالُمف هٜم٤م هق ضمقازه ،واًم٘مدر ومٞمف ظمال  ،واجلٜمس ويِمٛمؾ أيًْم٤م اًم٘مدر

 -ذم اإلىمٜم٤مع واًمذي ُمِمك قمٚمٞمف ذم اعمٜمتٝمك وهمػمه أٟمف ٓ جيقز اسمـ ُمٗمٚمح وواوم٘مف ذم ذًمؽ

 -يٕمٜمل اًم٤ًمسمؼ ،ًمٚمخؼم :ي٘مقل

أن ي٘مهؽمض شمٗمه٤مريؼ و :وإن أضمٚمف مل يت٠مضمهؾ، ىمقًمهف ،ن ي٘مؽمض شمٗم٤مريؼ ويرد مجٚم٦ًم إذا مل يٙمـ سمنمطأىم٤مل: و

أن يٙمهقن ٓ جيهقز  ، وىم٧م واطمد ىم٤مل: إذا مل يٙمـ سمنمطي٘مؽمض ذم أوىم٤مٍت ُمتٗمرىم٦م صمؿ يرده٤م مجٚم٦م واطمدة ذم يأ

شمٙمٚمٛمٜمه٤م  ،ؾمٜمتٙمٚمؿ قمـ ذًمؽ سمٕمد ىمٚمٞمهؾ، ىمه٤مل: وإن أضمٚمهف مل يت٠مضمهؾ ،ومٞمف رء ُمـ ذًمؽ ،ذم قم٘مد اًم٘مرض ذط

ًٓ وٓ يت٠مضمؾ سم٤مًمت٠مضمٞمؾ  -وإن اؿمؽمط ذًمؽ +قمٜمٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وأن اًمٕم٘مد ذم اًم٘مرض يٙمقن طم٤م

 –يمؾ رء يٜمتٗمع سمف اعم٘مرض وم٢مٟمف ٓ جيقز اؿمهؽماـمف عمه٤م روي ىم٤مل: وٓ جيقز ذط رء يٜمتٗمع سمف اعم٘مرض، 

ًٓ  (1)شيمؾ ىمرٍض ضمر ٟمٗمًٕم٤م ومٝمق رسم٤م»وهق أمجع اًمٕمٚم ء قمغم اًمٕمٛمؾ سمف ًمٙمـ  –وٓ يّمح ُمرومققًم٤م  قمـ  ويّمح ُمٜم٘مق

 -سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م

ومٞمجقز أن يِمؽمط ذم قم٘مد اًم٘مهرض قم٘مهقد شمقصمٞمهؼ وههق قم٘مهد اًمهرهـ  ،أن يِمؽمط رهٜم٤ًم أو يمٗمٞماًل إٓ  :ىم٤مل

ومٞمجهقز ًمٚمِمهخص  ،يمؾ رء جيقز ومٕمٚمف اسمتداًء وم٢مٟمف جيقز اؿمؽماـمف :واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،د اًمٙمٗم٤مًم٦موقم٘م

 -ٙمذًمؽ سمدون ذطومإذا اىمؽمض أن ي٠مي سمرهـ وي٠مي سمٙمٗمٞمؾ 

ومٙمؾ هديه٦م  ،ىم٤مل: وٓ شم٘مٌؾ هدي٦م اعم٘مرض، يمؾ هدي٦م ي٘مدُمٝم٤م اعم٘مؽمض ًمٚمٛم٘مرض وٓ شم٘مٌؾ هدي٦م اعم٘مؽمض

 :أو ُمٜمٗمٕمه٦م ومٞم٘مهقل ًة٤ميٕمٓمٞمهف ؿمهٞمأو يم٤مٟم٧م ُمـ قملم يم٠من ي٘مدم ًمف قمٞمٜمًه٤م  شم٘مٌؾ ؾمقاء ي٘مدُمٝم٤م اعم٘مؽمض ًمٚمٛم٘مرض ٓ

وهذه ارداي٤م ٓ دمقز إذا يم٤مٟم٧م ىمٌؾ اًمقوم٤مء وأُم٤م سمٕمهد  ،ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤مً  :اؾمٙمـ سمٞمتل اؾمٙمـ داري وًمق هدي٦م ٟم٘مقل

اعم٘مهؽمض أي أن ي٠مظمهذ ُمهـ ًمٚمٛم٘مهرض ٕٟمف طمٞمٜمةٍذ خيِمك أن شمٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٜمٗمع ومهال جيهقز  ،اًمٗم٤مء وم٢مهن٤م دمقز

 -هدي٦م

٤ًٌم أو ضم٤مراً  ،قم٤مدًة ا٤مسمٞمٜمٝم  أن يٙمقن  إٓ :ىم٤مل هٜمه٤مك صهقرة  ،هذه طم٤مًم٦م أيًْمه٤م ،ُمثؾ أن يٙمقن أظًم٤م ًمف أو ىمري

إذا يم٤من اعم٘مؽمض ٟمقى أن يرد هذه اردي٦م ويٙم٤مومئ ا٤م ومتٙمقن ُمـ ار٦ٌم سم٘مّمد اًمثقاب ومتٙمهقن  :أظمرى دمقز ىم٤مًمقا

جيهقز ًمهف أن ي٘مٌهؾ  :هذه اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م جيقز ومٞمٝمه٤م، واًمّمهقرة اًمث٤مًمثه٦م ،ٝم٤ماردي٦م ًمػمد ًمف ُمثٚم َؾ ٌِ ىمَ  ،يمٛمث٤مسم٦م اًمٌٞمع
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أىمرض رضماًل ًمف قمنمهة آٓ  أههدى ًمهف هديه٦م سمه٠مًمػ  ،اردي٦م إذا ىمّمد يٕمٜمل أن حيت٥ًم هذه اردي٦م ُمـ اًمديـ

 -جيقزإٓ شمًٕم٦م، هٜم٤م ًمـ أظمذ ُمٜمؽ  :ومٞم٘مٌٚمٝم٤م وي٘مقل

ٙمٚمهؿ ـمًٌٕم٤م دًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م روي قمٜمد اسمـ ُم٤مضمه٦م وشمُ  ،أن يٙمقن سمٞمٜمٝم  قم٤مدة ىمٌؾ اًم٘مرض يم  ؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م: إٓ ىم٤مل

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف إذم  ؾمٜم٤مده ًمٙمـ طمًٜمف اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمهـ طمهدي٨م أٟمهس ريض اهلل قمٜمهف أن اًمٜمٌَّ

ومال يريمٌٝم٤م وٓ ي٘مٌٚمٝم٤م إٓ أن يٙمقن سمٞمٜمف  :إذا أىمرض أطمديمؿ ىمرًو٤م وم٠مهدي٧م ًمف هدي٦م أو أريمٌف داسم٦مً »وؾمّٚمؿ ىم٤مل: 

 -يٕمٜمل قم٤مدة (1)شؽوسمٞمٜمف ىمٌؾ ذًم

 باب أحكاو الدين

سم٤مب أطمٙم٤مم اًمديـ، واعمّمهٜمػ احل٘مٞم٘مه٦م ذم  :آظمر سم٤مب وٟم٘مػ قمٜمده وٟمختؿ درؾمٜم٤م اًمٞمقم وهق ىمقل اعمّمٜمػ

مل يٛمهر  ,سم٤مب أطمٙم٤مم اًمديـ  –ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذيمر هذا اًم٤ٌمب اذا آؾمؿ  طمدأسمتٌقي٥م مل أىمػ قمغم  أشمك هذا اًم٤ٌمب

وٟمحهـ ٟمٕمٚمهؿ أن أهمٚمه٥م شمٌقيه٥م وم٘مٝمه٤مء احلٜم٤مسمٚمه٦م قمهغم  ،اهذا اًمتٌقيه٥مُمـ أشمهك  ئٜم٤مُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء يٕمٜمل وم٘مٝم٤م قمكمّ 

ـمًٌٕمه٤م وـمري٘مه٦م أيب  ،وإُم٤م قمغم ـمري٘م٦م أيب حمٛمد اسمـ ىمداُم٦م ذم اعم٘مٜمع ،إُم٤م قمغم ـمري٘م٦م اخلرىمل ذم خمتٍمه ،ـمري٘متلم

ًمٙمهـ ههذا اًمٌه٤مب  ،ي ذم اعمٝمهذبػمازحمٛمد ذم اعم٘مٜمع ؿم٤مسمف ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٌمء اًمِمٞمخ أسم٤م اؾمح٤مق ذم اعمٝمذب اًمِم

واوم٘مف ومٞمٝم٤م، احل٘مٞم٘مه٦م أن اعمّمهٜمػ ذم ههذا اًمٌه٤مب مل يهذيمر  اأن أطمدً  ٤مب أطمٙم٤مم اًمديـ اذه اًمتًٛمٞم٦م مل يٛمر قمكمّ سم

واًمًه٤مىمط سم٤مًمقاضمه٥م سم٤مًم٤ًمىمط اًم٤ًمىمط أطمٙم٤مم اًمديـ ُمـ طمٞم٨م ضمقاز سمٞمٕمف واؾم٘م٤مـمف وسمٞمع اًمقاضم٥م سم٤مًمقاضم٥م و

 :وإُمهر اًمثه٤مين ،ا ُمهـ ضمٝمه٦مهذ ،قمـ أطمٙم٤مم طمٚمقل اًمديـ :ُمريـأوإٟم  شمٙمٚمؿ قمـ  ،واًمقاضم٥م سم٤مًم٤ًمىمط وهٙمذا

شمًهٛمٞم٦م إمم ومٝمهق ذم احل٘مٞم٘مه٦م أىمهرب  ،شمٙمٚمؿ قمـ أطمٙم٤مم شمٍموم٤مت اعمديـ اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب احله٩م

 -اًم٤ٌمب سم٤ٌمب احل٩م

٘مهرض ًمهٞمس اًمُمتك يٙمقن اًمديـ ُم١مضماًل؟ إذا يم٤من سمًه٥ٌم قم٘مهد همهػم  ،ُمـ ًمزُمف ديـ ُم١مضمؾ :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ضم٤مرة سم٥ًٌم سمٞمهع سمًه٥ٌم إقم٘مد ُمٕم٤موو٦ًم حمْم٦م سم٥ًٌم  ،أو همػم حمْم٦مقم٘مد شمؼمع إٟم  سم٥ًٌم قم٘مد ُمٕم٤موو٦م حمْم٦م 

هذا اًمديـ اًمث٤مسم٧م اذه اًمٕم٘مقد يٙمقن ُم١مضماًل إُم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب سمٕم٘مد اًمًٚمؿ أو قمغم ؾمٌٞمؾ اإلسم٤مطمه٦م  ،ؾمٚمؿ

ذم همػمه، قم٘مقد اعمٕم٤موو٦م همػم اعمحْم٦م ُمثؾ ُمٝمر اعم١مضمؾ ُمثؾ اخلٚمع إذا يم٤من ُم١مضماًل ومٞمٙمقن هٜمه٤م ديٜمًه٤م ُمه١مضماًل ذم 
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ُمه٤م  ،إن اخلٛمًهلم اًمث٤مٟمٞمه٦م ُم١مضمٚمه٦م :٦م ٟم٘مهقلٜمَ ٦م ومخًلم سمٕمهد ؾَمه٢مذا شمزوج رضمؾ اُمرأة قمغم مخًلم طم٤مًمّ ، وم٦م اًمذُم

واًمتٕمٌػم سمٙمقهن٤م حمْم٦م وهمهػم حمْمه٦م ههذا شمٕمٌهػم اًمزريمٌمه ذم ذظمهف قمهغم  ،قم٘مد ُمٕم٤موو٦م همػم حمْم٦م ٝم٤م؟ؾمٌٌ

 -ًمتٗمريؼ سملم اًمٕم٘مقدذم ا يـوم٢مٟمف قمؼم اذا اًمتٕمٌػم ،اخلرىمل رمح٦م اهلل قمغم اجلٛمٞمع

 ،ٛم١مضمؾ سمؾ هق طم٤مّل سمًمٞمس وم٢مٟمف ؾمٌٌف اًم٘مرض يم٤من ـمًٌٕم٤م سمخال  اًمديـ اًمذي  ،ُمـ ًمزُمف ديـ ُم١مضمؾ :ي٘مقل

ٕٟمف مل حيهؾ مل  ،ر قمٚمٞمف ُمـ أضمٚمفجَ ٓ جيقز اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف ىمٌؾ أضمٚمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل: ومل حُيْ  ،ىم٤مل: مل يٓم٤مًم٥م سمف ىمٌؾ أضمٚمف

ر قمهغم ِجهوسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ ومٚمق طُم  ،سمؾ يٌ٘مك ُم١مضمالً  ،أي سمٛمقت اعمديـ ،ف وٓ سمٛمقشمفتيث٧ٌم سمٕمد، ىم٤مل: ومل حيؾ سمٗمٚم

 -دون ُمـ يم٤من ًمف ديـ ُم١مضمؾ ٟم  يت٘م٤مؾمؿ ُم٤مًمف يمؾ ُمـ يم٤من ًمف ديـ طم٤مّل ٢مُمٗمٚمس ٍ يم  ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ وم

وٓ سمٛمقشمهف أي سمٛمهقت  ،وٓ ُمقشمهف وم٘مهط :هذا اعم٠ًمًم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٘مقًمهف ،ىم٤مل: إذا وصم٘مف اًمقرصم٦م سمرهـ أو يمٗمٞمؾ

واًمتقصمٞمهؼ  ،أن يقصمؼ اًمقرصم٦م اًمديـ :قمٚمٞمف ديـ ُم١مضمؾ وم٢من ًمف طم٤مًمت٤من، احل٤مًم٦م إومماعمديـ، إذا ُم٤مت اعمديـ ويم٤من 

ن قمٜمدٟم٤م قم٘مقد شمًٛمك قم٘مقد اًمتقصمٞمؼ وهل قم٘مد اًمرهـ وقم٘مهد اًمٙمٗم٤مًمه٦م ىمٚمتٝمه٤م سمٕم٘مد يٙمقن إُم٤م سمرهـ أو سمٙمٗم٤مًم٦م ٕ

ٙمٗمٞمهؾ اًمًمٜمه٤م  ؟:ًمقاوم٢مذا ضم٤مء اًمقرصم٦م ووصم٘مقا اًمديـ ىم٤م ،ومتقصمٞمؼ اًمٕم٘مد سم٤مًمٕم٘مد يٙمقن إُم٤م سمرهـ أو سمٙمٗم٤مًم٦م ،ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

ًّٓ  :هذا رهـ :اًمٗمالين سم٤مًمديـ أو ىم٤مًمقا ـمٞمه٥م، ىمٌهؾ أن  ، ٓ حيؾ سم٤معمقتومحٞمٜمةٍذ يٌ٘مك اًمديـ ُم١مضماًل ٓ يّمٌح طم٤م

وإٟم  يٙمقن اًمتقصمٞمؼ سمه٤مًمرهـ وإُمه٤م سم٤مًمٙمٗمٞمهؾ  ٓ، :ٟم٘مقل ؟اٟمت٘مؾ ًمٚمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وهؾ اًمتقصمٞمؼ يٙمقن سم٘مدر اًمديـ

 :سمٕمهض اًمٜمه٤مس ي٘مهقل ،قم٤مُمه٦م اًمٜمه٤مسسمٕمهض أو ٙمؿ ُم٘مدُم٦م خيٓم٠م ا٤م ؾمٜمٕمٓمٞم ،سم٠مىمؾ إُمريـ ُمـ اًمديـ أو اًمؽميم٦م

ت قمٚمٞمٙمؿ هذه اًمٙمٚمٛم٦م؟ اعمٞمه٧م ٓ يهقرث ديٜمًه٤م ؾمٛمٕمتؿ اذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمرّ  !اًمديقنسمٕمض واًمدٟم٤م ُم٤مت وظمٚمػ ًمٜم٤م 

ٕن اعمٞم٧م إذا ُم٤مت ويم٤من ًمف ُم٤مل ومٜمٜمٔمر ًمديٜم٤م ومٜمًهدد  ،يقرث سم٤معمقضم٥م ُم٤م يقرث سم٤مًم٤ًمًم٥م أسمداً  ،سمؾ يقرث ُم٤مًٓ 

 ،ٓ رء ؟تف وم٢من سم٘مل رء ومٚمٚمقرصم٦م وم٢من اؾمتقرم اًمديـ اًمؽميم٦م شمريمتف ُمة٦م وديٜمف ُمة٦م اًمقرصم٦م ُمه٤مذا رهؿديٜمف ُمـ شمريم

ومٜمًد اخلٛمًلم واخلٛمًلم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمه٤مذا ٟمٗمٕمهؾ  ،اًمديـ ُمة٦م واًمؽميم٦م يمؿ؟ مخًلم :وم٢من يم٤من اًمديـ أيمثر ُمـ اًمؽميم٦م

ٓ يٚمزُمٝمؿ  ،قا يٛمٚمٙمقن ُماليلم اعماليلمُم٤م يٚمزم اًمقرصم٦م أن يًددوه٤م وًمق يم٤مٟم ،إًذا ؾم٘مٓم٧م ،ا٤م؟ اهلل خيٚمػ قمٚمٞمؽ

اًمٖم٤مرم ههق  : إن٤م عم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م قمـ اًمٖم٤مرم ىمٚمٜم٤مإٟمّ  :وضمقسًم٤م ٓ يٚمزُمٝمؿ ذًمؽ، وًمذًمؽ ٟم٘مقل ،ًمٙمـ شمٓمققًم٤م ٟمٕمؿ ،وضمقسم٤مً 

ـٌ سمنمط أن يٙمقن طمٞم٤مً  اًمهديـ ٕٟمهف أصهٌح ديٜمًه٤م ًمًداد  يٕمٓمك ُمـ اًمزيم٤مة ذم ٓإذا ُم٤مت اًمِمخص  ،ُمـ قمٚمٞمف دي

ُمةه٦م  :ديٜمؽ يمؿ؟ ٟم٘مقل زيد،وُم٤مت  زيدـمٞم٥م، هٜم٤م ؿمخص ًمف ديـ قمغم  ،عمٞم٧م ُمـ اًمزيم٤مةُمٕمدوًُم٤م ٓ يًدد ديـ ا
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ـٍ أو إن اًمهديـ اعم١مضمهّؾ ٓ حيهؾ سم٤مًمقومه٤مة إذا وُ  :ٟم٘مقل ؾمٌٕملم، ٟم٘مقل ،وشمريمتؽ يمؿ؟ مخًلم أو ؾمٌٕملم صّمهؼ سمهره

ٞمهؼ سم٤مٕىمهؾ ُمهـ ومٞمٙمهقن اًمتقصم ،سم٤مٕىمؾ ُمٜمٝم  ،سم٤مًمًٌٕملم :ٟم٘مقل ؟هذا اًمرهـ هؾ ٟمقصم٘مف سم٤معمة٦م أو سم٤مًمًٌٕملم ،يمٗم٤مًم٦م

 :واخلٓم٠م اًمذي حيدث ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس أٟمف قمٜمد اًمقوم٤مة ي٠مي اًمهدائـ ٕوٓد اعمهديـ ومٞم٘مهقل ،اًمديـ أو ُمـ اًمؽميم٦م

إٟمه  يٚمزُمهؽ سم٤مٕىمهؾ  ،هذا ًمٞمس ٓزُمه٤مً  :ومٜم٘مقل ،يمٗمؾ أسم٤مك ومقصمؼ ديٜمف يم٤مُماًل ورسم  يم٤مٟم٧م اًمؽميم٦م أىمؾ ُمـ اًمديـا

إذا مل يقصمهؼ  :ـمٞم٥م، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م ،وشمٙمقن طمٞمٜمةٍذ اٟمتٝمٞم٧م ،ومتٙمت٥م ذم اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مٕىمؾ ُمـ اًمؽميم٦م أو ُمـ اًمديـ

اًمديـ اعم١مضمؾ اًمذي ُم٤مت ص٤مطمٌف اًمذي هق اعمهديـ إذا ُمه٤مت إذا مل يقصمهؼ ومٛمٗمٝمهقم ههذا اًمٙمهالم اًمهذي ذيمهره 

ٕن اعمٗمٝمهقم ذط إذا وصم٘مهف ومٛمٗمٝمهقم اًمنمهط ٕن اًمنمهط  ؟يٙمقن ُمٗمٝمقمُمـ أيـ اعمّمٜمػ وهق صحٞمح ٕٟمف 

ًّٓ  :اٟمتٗم٤مء اعمنموطيٚمزم ُمـ اٟمتٗم٤مء اًمنمط  ًمهـ ٟمه٠مت ًمهؽ  :ىمه٤مًمقاو، إذا ضم٤مء إسمٜم٤مء أٟمف إذا مل يقصمؼ وم٢مٟمف يٙمقن طم٤م

 -ـمٞم٥م ،طمٞمٜمةٍذ حيؾ اًمديـ اعم١مضمؾ :يقضمد قملم ُمرهقٟم٦م سم٘مٞمٛم٦م اًمديـ ٟم٘مقل سمٙمٗمٞمؾ وٓ

، وة شمٓمققًم٤م ومٚمٖمريٛمف ُمٜمٕمف إٓ أن يقصم٘مف سمذًمؽزوإذا أراد ؾمٗمًرا حيؾ ومٞمف اًمديـ ىمٌؾ ُمدشمف أو اًمٖم :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ـٌ ُم١مضمؾ أو ٟم٘مقل ،هذه ومٞمٝم٤م صقرشم٤من أيًْم٤م :ٟم٘مقل  ،هن٤م صمهالث صهقر أطمًهـإ :اًمِمخص اًمذي يٙمقن قمٚمٞمف دي

 :ر٤م صمالث صقر، اًمّمهقرة إومم :اًمذي قمٚمٞمف ديـ وأراد أن ي٤ًمومر هؾ يٚمزُمف أن يًت٠مذن ُمـ دائٜمف أم ٓ؟ ٟم٘مقل

 ًّٓ طمتك ًمق يم٤من اًمًهٗمر  ،ت٠مذن ص٤مطم٥م اًمديـ طمّؾ ىمٌؾ اًمًٗمر ومال جيقز ًمف أن ي٤ًمومر إٓ وىمد اؾمإذا يم٤من اًمديـ طم٤م

 أٟمف إذا يم٤من اًمديـ ُم١مضمؾ ًمٞمس سمح٤مّل  :هذه اًمّمقرة إومم، اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ،يم  ذيمر اعمّمٜمػ ،ًمٖمزٍو همزو شمٓمقعٍ 

هل اًمتل ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اعمّمهٜمػ و , ٤معمّمٜمػ هٜم٤م ىم٤ملوم ،وًمٙمٜمف ؾمٞمحؾ ذم اًمًٗمر يٕمٜمل ىمٌؾ اًمرضمقع ىمٌؾ أن يرضمع

أي أٟمف حيؾ إذا يم٤من ؾمٞمحؾ ذم وىمتف هذا ٟمص قمٚمٞمهف  ،ف اًمديـ أي أٟمف حيؾ إذا رضمعىم٤مل: وإذا أراد ؾمٗمًرا حيؾ ومٞم ,

جيهقز  ،اعمّمٜمػ ىم٤مل: إذا يم٤من حيؾ ومٞمف اًمديـ أي ذم اًمًٗمر ىمٌؾ ُمدشمف أي ىمٌؾ رضمققمف ُمـ ؾمهٗمره ومٚمٖمريٛمهف ُمٜمٕمهف

يٙمهقن  ويمٞمهػ ،يٚمزُمف سم٘مقة طمٙمهؿ احله٤ميمؿ ،ومحٞمٜمةٍذ يٚمزم سم٘مقة طمٙمؿ احل٤ميمؿ ،ٓ شم٤ًمومر :ًمٚمٖمريؿ أن يٛمٜمٕمف ي٘مقل

ُمهـ صهالطمٞم٤مت  ،قمٜمدٟم٤م أن يرومع ًمٚمٛمحٙمٛم٦م أو ًم٘م٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ومٞم٠مي ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ ُم٤ٌمذة ومٞمٛمٜمٕمف ُمـ اًمًهٗمر

 ،أو أٟمهف ؾمهٞمحؾ قمٜمهد ؾمهٗمره ىم٤ميض اًمتٜمٗمٞمذ أن يٛمٜمع اعمديـ ُمـ اًمًٗمر سمنمط أن يث٧ٌم اًمهدائـ أن اًمهديـ طمه٤مّل 

 :إٟم  ؾمهٞمٙمقن طمٚمهقل اًمهديـ سمٕمهد رضمققمهفاًمديـ ىمٌؾ رضمققمف و إذا يم٤من ؾمٞم٤ًمومر ومل حيّؾ  :احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ـمٞم٥م

يمهالم اعمهرداوي ذم اإلٟمّمه٤م  ومٔمه٤مهر يمهالم ُمـ ومٔم٤مهر يمالم اعمّمٜمػ هٜم٤م وهذا اًمٔم٤مهر ًمٞمس ُمـ ومٝمٛمل وإٟم  
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يمٞمهػ  ،وأُم٤م اعمذه٥م وم٢من ًمف أن يٛمٜمٕمف إٓ ـمًٌٕم٤م أن ي٠مي سمتقصم٘م٦مٍ  ،ًمٞمس ًمف أن يٛمٜمٕمف ،اعمّمٜمػ أٟمف ًمٞمس ًمٚمدائـ ُمٜمٕمف

 شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م»ذه٥م صٕم٥م شمٓمٌٞم٘مف ذم هذا اًمقىم٧م ٕن اعمـمًٌٕم٤م  ،و سمٙمٗمٞمؾيقصم٘مف؟ سم٠مطمد أُمريـ إُم٤م سمرهـ أ

أصٌح٧م يمثػمة ضمًدا ومٛمـ اًمّمٕمقسم٦م شمٓمٌٞمؼ اعمذه٥م وإٟم  اًمٕمٛمؾ قمغم اًمرواي٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

 -ٛمٜمع ُمـ اًمًٗمروأٟمف إذا يم٤من ؾمٞمٕمقد ىمٌؾ طمٚمقل اًمديـ وم٢مٟمف ٓ يُ 

 -ـمٞم٥م ،ف؟ أي سمرهـ سمٕم٘مد شمقصم٘م٦ٍم وهق اًمرهـ أو اًمٙمٗم٤مًم٦م أو اًمْم نُم٤م ُمٕمٜمك يقصم٘م ،أن يقصم٘مف إٓ :ىم٤مل

ًٓ قمغم ُمٕمن :ي٘مقل ىمه٤مل:  ،إذا يم٤من قمغم ُمٕمن وهق احلجر سمدأ يتٙمٚمؿ قمغم ىمْمٞم٦م اًمديـ احل٤مّل  ،وإن يم٤من طم٤م

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أُمهر سم٢مٟمٔمه٤مر  ًٓ قمغم ُمٕمن يٕمٜمل ٓ يًتٓمٞمع اًمًداد وضم٥م إٟمٔم٤مره ٕن اًمٜمٌَّ وإن يم٤من طم٤م

 -ٓ يًتٓمٞمع اًمًداد ،وإن ادقمك اإلقم٤ًمر، ُم٤م اعمراد سم٤معمٕمن؟ هق اًمذي يٙمقن همػم ُمًتٓمٞمع اًمًداد ،اعمٕمن

 ؾمهٌٞمٚمف سمٛمٕمٜمهك أٟمهف ٓ يًهجـ طمٞمٜمةهذ إٓ أن كّم ّٚمػ أٟمف ٓ يًتٓمٞمع اًمًداد وظُم ىم٤مل: وإن ادقمك اإلقم٤ًمر طُم 

ل رء أن اًمِمه٤مرع أضمه٤مز ًمٚمهدائـ أن ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم؟ أو، ُم٤م ٕمر  ًمف ُم٤مل ىمٌؾ ذًمؽ ومال ي٘مٌؾ ىمقًمف إٓ سمٌٞمٜم٦ميُ 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ يم  ضم٤مء ذم طمدي٨م قمٛمرو سمـ اًمنميد قمـ أسمٞمهف أٟمهف  يالزم همريٛمف واًمذي هق اعمديـ واًمٜمٌَّ

وذهه٥م قمهدد ُمهـ  ،ىم٤مل: ويمٞمع وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من أيًْم٤م قم٘مقسمتف سمٛمالزُمتف (1)شحيؾ قم٘مقسمتف وقمروف داًمقاضم زمُّ »ىم٤مل: 

ا ىم٤مل: ويمٞمع وضمه٤مء ذيم،ٝم٤مر وقمروف سمِمٙمقاه ٔمسمحًٌف وهذا يًٛمك طمٌس آؾمت اًمٗم٘مٝم٤مء أن قم٘مقسمتف شمٙمقن أيًْم٤م

اًمديـ وم٢من يم٤من قمٜمده ُم٤مل وم٢مٟمف يٚمزُمهف أن يًهدده ومه٢من مل  ـمٞم٥م، إًذا هٜم٤م اًمذي قمٚمٞمف ديـ وطمّؾ  ،أيًْم٤م قمـ ؾمٗمٞم٤من

يًدد وم٢مٟمف طمٞمٜمةٍذ ُم٤مذا؟ جيقز قم٘مقسمتف سم٤معمالزُم٦م وجيقز قم٘مقسمتهف سمحًٌهف قمهـ ـمريهؼ وزم إُمهر وجيهقز قمروهف 

 ،ومٞمِمتٙمك ،سمِمٙمقاه

 اًمهههههذم ًمههههههٞمس سمٖمٞمٌههههه٦ٍم ذم ؾمههههههت٦مٍ 
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 وجمهههه٤مهر ومًههههً٘م٤م وُمًههههتٗم٧م وُمههههـ

 

 ـمٚمهههه٥م اإلقم٤مٟمهههه٦م ذم إزاًمهههه٦م ُمٜمٙمههههر ***

تٙمٚمؿ ومٞمف ٕٟمف ؿمٙمقى أُم٤مم اًم٘مْم٤مء واًمٜم٤مس اعمختّمه٦م، اٟمٔمهر يومٝمذه إؿمٞم٤مء اًمتل جيقز ومٞمٝم٤م قمرض اًمرضمؾ  

ًمت٤من: إذا يم٤من ُمٕمًنا وٓ ُم٤مل ًمف ُم٤م ًمف ُم٤مل أسمهًدا وم٢مٟمهف خيهرج وٓ ٓ يًتٓمٞمع اًمًداد ومٜم٘مقل ًمف طم٤م اإذا يم٤من ُمٕمًن 

ومٝمٜمه٤م ذيمهر اعمّمهٜمػ أٟمهف  ،ومٝمذا ُمٕمنه ٓ ُمه٤مل ًمهف ،ُم٤م قمٜمده ُم٤مل ُمـ أيـ يًدد ًمف؟ ًمٞمس ًمف ُم٤مل ،يٓم٤مًم٥م سمٌمء

                                                 

 (-5487جل٤مُمع )(- صحٞمح ا3628طمًـ- أسمق داود )( 1)
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وسمٞمٜمه٦م  ،ٜمه٦ميٕمر  ًمف ُمه٤مل ىمٌهؾ ذًمهؽ ومهال ي٘مٌهؾ ىمقًمهف إٓ سمٌٞمّ  أن : إٓيٙمتٗمك سمتحٚمٞمٗمف وخيغّم ؾمٌٞمٚمف، ىم٤مل ،ّٚمػحُي 

 هإذا يم٤من قمٜمده ُم٤مل وههذ :ـمٞم٥م احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،إلقم٤ًمر قمٜمدهؿ هل صمالصم٦م ؿمٝمقد ٓ سمد ُمـ أن ي٠مي سمثالصم٦م ؿمٝمقدا

 -ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ إذا يم٤من قمٜمده ُم٤مل وًمٙمـ ديٜمف أيمثر ُمـ ُم٤مًمف ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ ـمٞم٥م

ن أسمك رومض أن يقذم وقمٜمهده وم٢م ،جي٥م قمٚمٞمف أن يقذم ،وإن يم٤من ُمقًها سمف يٕمٜمل قمٜمده ُم٤مل ًمزُمف ووم٤مءه :ي٘مقل

وم٢من اُمتٜمع ُمـ اًمقوم٤مء رومض أن يٌٞمع وم٤معمذه٥م أن ًمٚم٘م٤ميض  ،ٌس حيًٌف اًم٘م٤ميض طمتك يقومٞمف أي يقذم اًمديـطُم  ُم٤مل

إول ًمهٞمس  ،أول رء إذا يم٤من ُمٕمًنا وإذا يم٤من قمٜمده ُم٤مل :ىمٚمٜم٤م ،إًذا اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م قمٜمدٟم٤م ،يـأن يٌٞمع سم٘مدر اًمدَّ 

أن ُمـ يم٤من قمٜمده ُم٤مل وم٢مٟمف يٚمزُمف اًم٘م٤ميض وحيًٌف طمتك يًهدد، إذا  :ده ُم٤مل ومٜم٘مقلواًمث٤مين إذا يم٤من قمٜم ،قمٜمده ُم٤مل

ومٞم  ًمق يم٤من قمٜمهده ُمه٤مل ًمٙمهـ  ,اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م اعمّمٜمػ أن اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م  –يم٤من قمٜمده ُم٤مل ًمٙمـ هذا اعم٤مل 

إُم٤م أن  :صقرشم٤من هذا اعم٤مل أىمؾ ُمـ اًمديـ اًمذي قمٚمٞمف وهذا اًمذي يًٛمك سم٤معمٗمٚمس هذا هق اعمٗمٚمس، إًذا اعمٕمن ًمف

٤م أو ٓ ُم٤مل ًمف ًً  -وُمـ قمٜمده ُم٤مل جي٥م أن يًدد وًمق سم٤مًم٘مقة ،يٙمقن ُمٗمٚم

جهر وم٢مٟمهف طمٞمٜمةهٍذ حُي  :يٕمٜمل يم٤من ىمدر اًمديـ أيمثر ُمـ ىمٞمٛمه٦م اعمه٤مل ،وم٢من يم٤من ُم٤مًمف ٓ يٗمل سمف يمٚمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

جر قمٚمٞمهف ف أيمثر وم٢مٟمف ٓ حُي وُمٗمٝمقم ذًمؽ أٟمف إذا يم٤من ُم٤مًم ،جر قمٚمٞمفإذا يم٤من ىمدر اًمديـ أيمثر ُمـ ُم٤مًمف وم٢مٟمف حُي  ،قمٚمٞمف

 -جر قمٚمٞمف ٕن احلجر يتٕمٚمؼ سمف أرسمٕم٦م أطمٙم٤مم ؾم٠مذيمره٤م أنيٌٞمع وم٘مط وٓ حُي  ،وإٟم  يٌٞمع احل٤ميمؿ ًمف إذا اُمتٜمع

أي ًمزُم٧م احل٤ميمؿ أن جيٞمهٌٝمؿ ًمٚمحجهر ومٞمحجهر قمهغم ههذا  ،ضم٤مسمتٝمؿإقمٚمٞمف ًمزُمتف  ف احلجرَ ىم٤مل: وم٠ًمل همرُم٤مئُ 

ديـ إُم٤م أن يٙمقن قمٜمده ُم٤مل أو ًمٞمس قمٜمده ُم٤مل، وم٢من مل يٙمـ قمٜمهده ُمـ قمٚمٞمف  ،اعمٗمٚمس، أقمٞمده٤م ُمرة أظمرى سمنقم٦م

 ؟ًمٙمهـ يمٞمهػ ٟمٕمهر  أٟمهف ًمهٞمس قمٜمهده ُمه٤مل ، ُمـ أيـ يًدد اًمديـ،ٓ يٓم٤مًم٥م سمٌمء ،خيرج :ُم٤مل ُمٓمٚمً٘م٤م ومٜم٘مقل

اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ اًمهذي  ،ثالصم٦م ؿمٝمقدسمٓ سمد ُمـ سمٞمٜم٦م  :إٓ أن يٕمٚمؿ ًمف ُم٤مل ؾم٤مسمؼ ومحٞمٜمةٍذ ُمـ سم٤مب اإلصم٤ٌمت ٟم٘مقل ،ػٚمّ حُي 

 -إُم٤م أن يٙمقن ُم٤مًمف أيمثر ُمـ ديٜمف أو ُمثؾ ديٜمف ،ًمف طم٤مًمت٤من :ـمٞم٥م، ًمق يم٤من قمٜمده ُم٤مل ٟم٘مقل ،ل قمٜمدهٓ ُم٤م

أن يٙمقن ُم٤مًمف أىمؾ ُمـ اًمديـ، اًمديـ هق اًمذي أيمثر، ٟمٌدأ سم٤محل٤مًم٦م إومم إذا يمه٤من ُمه٤مل ههذا  :واحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

يهر زر سمه٤محلٌس، وههؾ ينمهع اًمتٕمزٌس ويٕمهجر قمٚمٞمف وإٟمه  حُيهاًمرضمؾ اًمذي مل يًدد أيمثر ُمـ اًمديـ وم٢مٟمف ٓ حُي 

سم٤مجلٚمد وإٟم  هذا ومٕمؾ اعمت٠مظمريـ وًمق ُمهـ اًمهقٓة وأن ههذا  اًمتٕمزيرسم٤مجلٚمد؟ ذيمر اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ أٟمف ٓ ينمع 

قمهغم ّمهحٞمح اًموم٢من أسمك سمٕمد احلهٌس قمهغم  ،ٟمٕمؿ إًذا حيٌس ،وإٟم  حيٌس ,اجلٚمد ُمـ أضمؾ اًمديـ  , همػم ُمنموع
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يٌٞمهع  ،٦م ىمقل احلٜمٗمٞم٦م وم٢من اًم٘م٤ميض يٌٞمع سمٕمض ُم٤مًمف ًمًداد ديٜمف ٓ حيجهر قمٚمٞمهفاعمذه٥م ـمًٌٕم٤م ظمالوًم٤م ًمٚمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم

إًذا قمرومٜم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وهق ُمـ ُمديـ قمٜمده ُم٤مل وًمٙمـ ُم٤مًمف أيمثر ُمـ ديٜمف أو سمٛمث٤مسمه٦م  ،ُم٤مًمف ًمٙمـ ٓ حيجر قمٚمٞمف

 -ديٜمف

ٜمف أيمثر ُمهـ ُم٤مًمهف، جر قمٚمٞمف ويًٛمك ُم٤مذا؟ اعمٗمٚمس وُمـ اعمٗمٚمس؟ اًمذي يٙمقن ديهق اًمذي حُي  :احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م

ٓ سمهد  ،قمٚمٞمف ف احلجرَ أن ي٠ًمل همرُم٤مئُ  :وهذا اعمٗمٚمس جيقز احلجر قمٚمٞمف سمنمـملم ذيمرمه٤م اعمّمٜمػ، اًمنمط إول

إًذا ىمقًمهف ومًه٠مل  ،ًمق همرُم٤مئف ُمة٦م ًمق ـم٤مًم٥م واطمد سم٤محلجر وم٢مٟمف حيجر قمٚمٞمف ،أن يٓم٤مًمٌقه إُم٤م همرُم٤مئف مجٞمًٕم٤م أو واطمد

ذيمهر ههذا  :هذا اًمنمط إول، اًمنمط اًمث٤مين ،ؿ أو سمٕمْمٝمؿ وًمق واطمداً قمٚمٞمف يٕمٜمل مجٞمٕمٝم احلجرَ  ف احل٤ميمؿَ همرُم٤مئُ 

 ،٦موهق ٓ سمد أن يٙمقن ديقن ه١مٓء اًمٖمرُم٤مء اًمذيـ ـم٤مًمٌقا سم٤محلجر قمٚمٞمف ُم٤مذا؟ ديقًٟم٤م طم٤مًّمه ،اًمنمط ذم أول اًم٤ٌمب

ٚمٛم٦م قمغم اعمّمٜمػ يٕمٜمل ىمدم يم ،ذم أول اًم٤ٌمب مل يٓم٤مًم٥م سمف ىمٌؾ أضمٚمف ومل حيجر قمٚمٞمف ُمـ أضمٚمف ؟أيـ ىم٤مر٤م اعمّمٜمػ

يمٚمٛم٦م وٟمحـ رسمٓمٜم٤م سمٞمٜمٝم  ًمٙمل ٟمٗمٝمؿ هذه اعم٠ًمًم٦م، إًذا إذا وضمد هذان اًمنمـم٤من وم٢مٟمف حيجر قمٚمٞمف ـمٞم٥م، إذا طمجهر 

 إذا طمجر قمغم اعمٗمٚمس ُم٤م هل إطمٙم٤مم اًمتل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف؟  ،وم٢مذا طمجر قمٚمٞمف :ّمٜمػاعمقمٚمٞمف ىم٤مل 

 -ٗمٚمس يؽمشم٥م قمٚمٞمف أرسمٕم٦م أطمٙم٤ممر قمغم اعمجِ ايمتٌقه٤م ُمٝمٛم٦م ضمدًا، إذا طُم  ،شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أرسمٕم٦م أطمٙم٤مم :ٟم٘مقل

ٓ يّمهح شمٍمه  اعمٗمٚمهس ذم مجٞمهع  :وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،أن طمؼ اًمقوم٤مء يتٕمٚمؼ سم ًمف :احلٙمؿ إول

ٕن اًمقوم٤مء أصٌح ُمتٕمٚمً٘مه٤م  ،وٓ يّمح ًمف أن يٗمٕمؾ أي رء ،وٓ يّمح ًمف أن يتّمدق ،ٓ يّمح ًمف أن هي٥م ،ُم٤مًمف

اإلىمرار إٓ ـمًٌٕمه٤م أن ي٘مٌؾ قمغم ٟمٗمًف سمديـ ٔظمر ٓ  أٟمف ًمق أىمرّ  :ه٥مسمؾ إهنؿ ي٘مقًمقن قمغم ُمِمٝمقر اعمذ ،سمٙمؾ ُم٤مًمف

ًمهف قمنمهة آٓ  : اٟمٔمروا أٟمتؿ اًمديـ ًمٙمؿ اخلٛمًه٦م وًمٙمهـ هٜمه٤مك ؾمه٤مدس ٘م٤ملوماًمرضمؾ ًمق أشمك ذًمؽ  ،ي٠مي سمٌٞمٜم٦م

ٕن اعمه٤مل أصهٌح ُمتٕمٚمً٘مه٤م  ،سمٕمهد احلجهر ٓ ي٘مٌهؾوإىمرارك، إىمرارك ىمٌؾ احلجهر ُم٘مٌهقل  ٓ ي٘مٌؾ :ٟم٘مقل !ري٤مل

ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس يهتٝمؿ إذا  ،٘مٌؾ إىمراره إذا يم٤من ُمثٚمف ٓ يتٝمؿـمٞم٥م، ـمًٌٕم٤م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف يُ  ،اًمٖمرُم٤مء سمٛمّمٚمح٦م

٤ًٌم ؾمٞمٙمقن ًمفي ،أىمر  -تٝمؿ ٕٟمف أراد أن يدظمؾ اًمرضمؾ اًمٌٕمٞمد ًمٙمل ي٠مظمذ ٟمّمٞم

ٕمهف احله٤ميمؿ ن احل٤ميمؿ يٌٞمع ُم٤مًمف يمٚمف يمؾ ُم٤مًمف يٌٞمإ :إذا طمجرٟم٤م قمٚمٞمف ومٜم٘مقل :إُمر اًمث٤مين اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٚمس

٤مضم٤مت اًمتل ؾمٞمذيمره٤م اعمّمٜمػ سمٕمد ىمٚمٞمؾ يمٛمًٙمٜمف وظم٤مدُمف وٟمحهق ذًمهؽ ُمهـ إؿمهٞم٤مء اًمتهل احلإٓ ُم٤م يم٤من ُمـ 

ٓ حيؼ ًمٚمٖمرُمه٤مء  ءشمٜم٘مٓمع ُمٓم٤مًم٦ٌم اًمٖمرُم٤م :ن اًمٖمرُم٤مء شمٜم٘مٓمع ُمٓم٤مًمٌتٝمؿ: إٟم٘مقل :ؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ، إُمر اًمث٤مًم٨م



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 296 

ًٓ  ،ذُمتفٕٟمف شمٕمٚمؼ طم٘مٝمؿ سم ًمف ومل يتٕمٚمؼ طم٘مٝمؿ سم ،أن يٓم٤مًمٌقه أسمداً  ُمتك يٙمقن طم٘مٝمؿ سمٛمٓم٤مًمٌتف؟ إذا ايمتًه٥م ُمه٤م

ـمًٌٕم٤م عم٤م يٌٞمع احل٤ميمؿ اعم٤مل ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟ ي٘مًؿ اعمه٤مل سمٞمهٜمٝمؿ  ،سمٕمد ُم٤م ىمًؿ اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمتٜم٤مؾم٥م ،سمٕمد ذًمؽ

ًٓ سمٕمهد ذًمهؽ ُمثهؾ ورث ُمهـ واًمهده اعماليهلم  سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمتٜم٤مؾم٥م قمغم طم٥ًم يمؾ واطمد وديٜمف، إذا ايمت٥ًم ُمه٤م

 ديٜمف ُم١مضمؾ واًمٖمرُم٤مء اًمذيـ مل يًتٚمٛمقا سمٕمض ُمه٤مرؿ يدظمؾ ُمع اًمٖمرُم٤مء ذم اًم٘مًٛم٦م سم٠من يم٤من ُمثاًل اًمذي مل  :ٟم٘مقل

ضمه٤مء  :ُمٗمٚمس اًمديقن اًمتل قمٚمٞمهف ُمةه٦م أًمهػ ٟم٘مهقل :واوح؟ ٟم٘مقل ،ومٞمٓم٤مًمٌقٟمف سم٤معم٤مل اًمذي ايمتًٌف اًمث٤مين اجلديد

لم قمهغم أصهح٤مب احل٤ميمؿ طمجر قمغم ُم٤مًمف وسم٤مع ُم٤مًمف سم٤مقمف سمخٛمًلم ُمه٤مذا يٗمٕمهؾ احله٤ميمؿ؟ ي٘مًهؿ ههذه اخلٛمًه

: واوهح؟ أٟمه٤م زم قمنمهة ،اًمذي ًمف قمنميـ يٕمٓمٞمف قمنمة واًمذي ًمف مخ٦ًم يٕمٓمٞمف أًمٗملم وٟمّمػ وهٙمذا ،اًمديقن

ًٓ ٦م، مخً يمؿ اؾمتٚمٛم٧م؟ سم٘مٞم٧م زم مخ٦ًم أظمرى ُم٤مذا أومٕمؾ ا٤م شمٜم٘مٓمهع اعمٓم٤مًمٌه٦م ٓ أـم٤مًمٌهف اه٤م إٓ إذا ايمتًه٥م ُمه٤م

ُمهع  يٙمهـويمهذًمؽ اًمٖمهريؿ اًمهذي مل  ،اؾمهتٚمٛمٝم٤م أـم٤مًمٌؽ سم٤مخلٛم٦ًم اًمتل مل :أىمقلهٜم٤م ُمثؾ ًمق ورث ُم٤مل  ،ضمديداً 

يمه  ؾمهٌؼ أول  ساًمٖمرُم٤مء ذم اًم٘مًٛم٦م وهق اًمٖمريؿ اًمذي يٙمقن ديٜمف ُم١مضماًل وم٢من اًمهديـ اعم١مضمهؾ ٓ حيهؾ سمه٤مًمٗمٚم

 -ـمٞم٥م، إًذا هذا هق احلٙمؿ اًمث٤مًم٨م ،اًم٤ٌمب

اًم٤ٌمىمٞمه٦م احلٙمؿ اًمراسمع وإظمػم اًمّمٕم٥م ؾم٠مذطمف أن ٕٟمف إذا ومٝمٛمتؿ احلٙمؿ اًمراسمع اٟمحؾ قمٚمٞمٜم٤م اًمٙمٚمه ت 

أطمهد  ،ن ُمـ وضمد ُمـ اًمٖمرُمه٤مء ُم٤مًمهف ومٝمهق أطمهؼ سمهفإ :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :وم٘مط ٟم٘مقل اٟمٔمر، اٟمٔمر وهٙمذا، احلٙمؿ اًمراسمع

ىم٤مل: وسم٤مقمٝمه٤م قمٚمٞمهف سمٛمةتهلم ُمهثاًل أو هٜم٤م اًمًٞم٤مرة سمٙمؿ؟ سمٛمة٦م أًمػ  ،ر قمٚمٞمفجِ اًمٖمرُم٤مء يم٤من ىمد سم٤مع ًمف ؾمٞم٤مرًة صمؿ طُم 

 ؿ:ًمٖمهريا اًم٘م٤ميض أن يٌٞمع أؿمٞم٤مء ُمـ هذه اًمًٞم٤مرة وم٘مه٤مل جر قمٚمٞمف أرادعم٤م طُم  ،سمٛمة٦م ومخًلم ٟم٘مقل سم٤مقمٝم٤م سمٛمة٦م أًمػ

داظمٚمه٦م ذم اخلٞمه٤مر  ،ًمف احلؼ أن يرضمع ومٞمٝم٤م ٕن ًمف طمهؼ اخلٞمه٤مر ؿإن اًمٖمري :ٟم٘مقل ،اٟمتٔمر هذه اًمًٞم٤مرة أٟم٤م سمٕمتٝم٤م ًمف

قمهغم  إن اًمٖمريؿ عم٤م أومٚمس وطمٙمؿ سمٗمٚمًف يم٠من ومٞمهف همهررً  ،ٕٟمف ٟمقع ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مراًمذي ذيمرٟم٤مه أول اًمدرس، 

ومحٞمٜمةهذ أصمٌتٜمه٤م ًمٚمٌه٤مئع اخلٞمه٤مر  :ومتٌلم ًمف أٟمف ُمٗمٚمس ومٙم٠مٟمف ومٞمف همرر قمٚمٞمفىم٤مدر قمغم اًمًداد هق سم٤مقمف قمغم أٟمف  ،عاًم٤ٌمئ

 ،يٕمٜمهل أؾمهٛمح سم٤مًم٘مًهٛم٦م ،أؾمقة اًمٖمرُم٤مءأريد أن أيمقن  :أريد هذه اًمًٚمٕم٦م ومآظمذه٤م وسملم أن ي٘مقل :سملم أن ي٘مقل

أًمػ ٛمة٦م سمٞمف سم٤مقمٝم٤م قمٚم ،اًمًٚمٕم٦م ٟم٘مص ؾمٕمره٤ماًمٖمرُم٤مء إذا يم٤مٟم٧م هذه ي٘م٤مل: أؾمقة ُمتك  ،اًمٖمرُم٤مء أؾمقةُمتك يٙمقن 

هق خمػم هق  ،ؾمٌٕملم أطمًـ، آظمذ ؾمٌٕملموًمق دظمٚم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمتٜم٤مؾم٥م يٙمقن سمخٛمًلم هل ًمق أظمذهت٤م ي٘مقل: 

يب أعم٤م صمٌه٧م ذم اًمّمهحٞمح ُمهـ طمهدي٨م  ؟ًمف احلؼُمـ أيـ ىمٚمٜم٤م هذا  ،ؾمقاء ٟم٘مص ؾمٕمره٤م زاد ؾمٕمره٤م هق طمرّ  طمرّ 
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ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ذيمر ههذا إُمهر سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ قمـ أيب هريرة ريض  اًمهذي ذيمرٟمه٤مه اهلل قمٜمف أن اًمٜمٌَّ

اعمّمهٜمػ  هذيمر (1)شسمفوم٢مٟمف أطمؼ  ٞمٜمفن ُمـ وضمد ُمت٤مقمف اًمذي سم٤مقمف سمٕمأ»ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ ٟمص احلدي٨م 

َ  ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ ٤مًمهف جيقز ًمٚمٖمهريؿ أن ي٠مظمهذ قمهلم ُم سمٕمد ىمٚمٞمؾ، ـمٞم٥م، ٕن ومٞمف زي٤مدة ؾمٜمذيمره٤م ؟ذيمرت هذا اًمٜمص مِل

دي٨م احلهوههل ُمه٠مظمقذة ُمهـ  :اًمنمط إول ،اسمتداء ؾم٠مذيمره٤م سم٠مرسمٕم٦م ذوط وهل ُمقضمقدة ذم يمالم اعمّمٜمػ

ٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن ذم ُمٚمهؽ أ :اًمنمط اًمث٤مين ،٦م مل يتٚمػ سمٕمْمٝم٤معم٤مؾمن شمٙمقن اًمٕملم اًمتل سم٤مقمٝم٤م أأٟمف ٓ سمد  ،سمروايتٞمف

هذا اًمنمط اًمثه٤مين ٓ سمهد أن شمٙمهقن ذم  ،ٝم٤م ًمٖمػمهمل يٌٕمٓ سمد أن يٙمقن  ،اعمٗمٚمس مل يٌٕمٝم٤م طمتك وإن يم٤من مل ي٘مٌْمٝم٤م

ٓ  ،اًمٕملم ،أٟمف ٓ سمد أن ٓ يتٕمٚمؼ ا٤م طمؼ ًمٖمػم اعمٗمٚمس :اًمنمط اًمث٤مًم٨م ،ُمٚمؽ اعمٗمٚمس مل يٌٕمٝم٤م طمتك وإن مل شم٘مٌض

ههذه ُمًه٠مًم٦م إذا يم٤مٟمه٧م ُمرهقٟمه٦م ٕطمد اًمٖمرُمه٤مء ،ومٝمٜم٤م  ،أن ٓ شمٙمقن اًمٕملم ر٤م طمؼ ًمٖمػم اعمٗمٚمس ،شمٙمقن ُمرهقٟم٦م

٤م ٕٟمهف ضمه٤مء ذم إٟمف ٓ سمد أن يٙمقن اعمٗمٚمس طمٞمً  :أن ٟم٘مقل :اًمنمط اًمراسمع ،ُم٘مدم قمغم هذا إُمر ٕن اًمرهـأظمرى 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىم٤مل:  ,رواه ُمرؾماًل  –أسم٤م سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ أن رواي٦م قمـ أيب داود ذم اعمراؾمٞمؾ  أن اًمٜمٌَّ

ج٦م ٕٟمف صم٤مسم٧م إمم أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمهرمحـ إٓ أٟمف طمإرؾم٤مًمف وهذا احلدي٨م ُمع  (2)شوم٢من ُم٤مت ومٝمق أؾمقة اًمٖمرُم٤مء»

وًمهذًمؽ قمٜمهدٟم٤م  ،٤م ذم حلدي٨م مل يًٛمٕمفيزيد ًمٗمٔمً  اًمت٤مسمٕملراوي هذا احلدي٨م قمـ أيب هريرة وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن 

ههذا اًمٙمته٤مب  ،يمت٤مب اعمراؾمهٞمؾ ٕيب داودوهق هم٤مومٚمقن قمٜمف  اًمٜم٤مسف ًمف و أٟمٌّ هذا اًمٙمت٤مب أٟم٤م دائً  اٟمتٌٝمقا ىم٤مقمدة 

 أن احلهدي٨م اعمرؾمهؾ ًمهٞمس وىمد أيمرر دائهً   ،اًمتل قمٚمٞمٝم٤م آقمت د ذم إطمٙم٤مم وهل ُمرؾمٚم٦مأورد ومٞمف إطم٤مدي٨م 

ٕمٛمؾ سمف إذا ضم٤مء ُم٤م سمؾ إن مجٞمع وم٘مٝم٤مء احلدي٨م سمؾ طمٙمل إمج٤مع وم٘مٝم٤مء احلدي٨م أن احلدي٨م اعمرؾمؾ يُ  ، ُمردوددائً  

 ،ههق اًمنمهط اًمراسمهع ههذا ،ٕمٛمؾ ا٤م يمت٤مب اعمراؾمهٞمؾ ٕيب داودوُمـ أقمٔمؿ إطم٤مدي٨م اعمرؾمٚم٦م اًمتل يُ  يٕمْمده،

ٟمف ٓ سمد أن ٓ شمزيد اًمٕملم زي٤مدة ُمتّمٚم٦م وم٢من يمؼم طمجٛمٝم٤م اًمِم٤مة وٟمحق ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ إ :أٟمٜم٤م ٟم٘مقل :اًمنمط اخل٤مُمس

ًٓ ٕٟمف أصٌح جيقز اًمرضمقع ومٞمٝم٤م  جيه٥م أن يٙمهقن  :أٟمٜمه٤م ٟم٘مهقل :اًمنمط اًم٤ًمدس ، ذم زي٤مدهت٤ماعمٗمٚمس ىمد سمذل ُم٤م

هذه اًمنموط اًمًت٦م وم٢مٟمف جيقز ًمف أن يرضمع ذم هذه اًمٕملم اًمتل سم٤مقمٝمه٤م  إذا وضمدت ،٤ماًم٤ٌمئع مل يًتٚمؿ ُمـ صمٛمٜمٝم٤م ؿمٞمةً 

 طمٙمؿ سمخال  هذا احلدي٨م وم٢من طمٙمٛمهف يهٜم٘مض وههق سم٤مـمهؾ ًمق أن طم٤ميمً   :ُم٤مم أمحداإلوىمد ىم٤مل  ٤م،وي٠مظمذ قمٞمٜمٝم

                                                 

 (-1559صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 (-173اعمراؾمٞمؾ ٕيب داود )( 2)
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ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ٟمٕمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أههؾ اعمهذاه٥م إرسمٕمه٦م ُمهـ مل  ،ٕن طمٙمٛمف خم٤مًمػ حلدي٨م اًمٜمٌَّ

وهق  ،دي٨م أيب هريرة أظمر ًمٙمٜمف وٕمٞمػ وُمٕمٚمقل أٟمف يٙمقن أؾمقة اًمٖمرُم٤مء دائً  وذه٥م حلاذا احلدي٨م  يٕمٛمؾ

٤م ٟمٔمر أمحد ٕٟمف ىم٤مل: إذا يم٤من احلدي٨م ا :ٟم٘مقل، ًمٙمـ ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه ىمه٤مل:  ،ومٞمج٥م اًمقىمق  قمٜمهدهٟمّمًّ

ًمزُمه٧م إضم٤مسمتهف: أي  :ىمقًمهف ي٘مهقل اًمِمهٞمخ ،ٟمٛمر سمنقم٦م قمغم يمالم اعمّمٜمػ ،يٜم٘مض طمٙمؿ احل٤ميمؿ إذا مل يٕمٛمؾ سمف

هذا أول أُمر ُمـ إُمهقر اًمتهل شمؽمشمه٥م قمهغم  ،شمٍمومف ذم ُم٤مًمف زأول رء ىم٤مل: مل جي، وم٢مذا طمجر قمٚمٞمف حيجر قمٚمٞمف

هذا إُمر اًمث٤مين وهق ىمْمهٞم٦م ٓ جيهقز شمٍمهومف ذم ُم٤مًمهف  ،إىمراره قمٚمٞمف ي٘مٌؾىم٤مل: ومل  ،وهل أرسمٕم٦م أطمٙم٤مم ٚمساًمٗم

إُمر اًمث٤مًم٨م ىم٤مل: ويتقمم احله٤ميمؿ  ،ومال جيقز شمٍمومف وٓ جيقز إىمراره سم ًمف شمٕمٚمؼ ءوأن طمؼ اًمٖمرُم٤مء أو طمؼ اًمقوم٤م

 -سمٌٞمع اعم٤مل وؾمداده ًمٚمدائٜملم ؟يمٞمػ يتقمم ىمْم٤مء ديٜمف ،ىمْم٤مء ديٜمف

ٕن  ،ٕٟمف إذا سمدأ سم٠مصؾ اجلٜم٤مي٦م ؾمٚمؿ ًمهف رىمٞم٘مهف ؟عم٤مذا سمدأ ا١مٓء ،ُمـ رىمٞم٘مف ضمٜم٤مي٦مىم٤مل: ومٞمٌدأ سمٛمـ ًمف أرش 

ٞمًهتٗمٞمد ًم ومٞمٌدأ إرش ًمتخٚمٞمص اًمرىمٞمهؼ ،لم أظمذ اًمرىم٦ٌم وسملم أظمذ إرشومٝمق خمػم سم تف أصؾ ضمٜم٤مي٦مّمٚمحعمُمـ 

 -ُمٜمف

 -ُمـ أرش اجلٜم٤مي٦م أو ىمٞمٛم٦م اجل٤مين ،ىم٤مل: ومٞمدومع إًمٞمف أىمؾ إُمريـ ُمـ أرؿمٝم٤م

 -أىمؾ إُمريـ ُمـ ديٜمف أو ُمـ صمٛمـ رهٜمفإًمٞمف ومٞمدومع  ،أي ُمـ اًمدائٜملم ،صمؿ عمـ ًمف رهـىم٤مل: 

أي ُمـ يمه٤من  ،أي ي٘مًؿ اًمٜم٤مس ذم سم٘مٞم٦م اًمديـ ُم٤م ُمٕمٜمك أؾمقة اًمٖمرُم٤مء؟ ،ىم٤مل: وًمف أؾمقة اًمٖمرُم٤مء ذم سم٘مٞم٦م ديٜمف

ٝمؿ ًمف ديـ ًمٞمس ومٞمف رهـ وًمٞمس سم٥ًٌم ضمٜم٤مي٦م قمغم قمٌهد وم٢مٟمهف يٙمهقن أؾمهقة اًمٖمرُمه٤مء ومٞم٘مًهؿ سمه٤مىمل اًمهديـ سمٞمهٜم

 -سم٤مًمًقي٦م

ػ مل يتٚمه ،وهمػم ذًمؽيزد وًمق يتٚمػ قمرومٜم٤م أٟمف مل  ،يٕمٜمل مل يتٖمػم ،صمؿ ىم٤مل: وُمـ وضمد ُمت٤مقمف اًمذي سم٤مقمف سمٕمٞمٜمف

ٓ سمد أن يٙمهقن اًمٌه٤مئع مل ي٠مظمهذ ُمهـ  ًة٤م،ومل ي٠مظمذ ُمـ صمٛمٜمف ؿمٞمهق اًم٘مٞمد اًمث٤مين هذا وسمٕمْمف ومل جيد زي٤مدة ُمتّمٚم٦م 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ عم٤م ضم٤مء  ٞمًة٤مصمٛمٜمف ؿم قمٜمد أيب داود ذم اعمراؾمٞمؾ ُمـ طمدي٨م أيب سمٙمر سمـ قمٌد اًمرمحـ أن اًمٜمٌَّ

سمهـ ا وهذا احلدي٨م ىمٚمٜم٤م ُمع إرؾمه٤مًمف ىمه٤مل ،نمط ُمـ احلدي٨ميٕمٜمل أظمذٟم٤م هذا اًم ،(1)شومل ي٘مٌض ُمـ صمٛمٜمف»ىم٤مل: 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ وأـم٤مل آؾمتدٓل ذم شمّمحٞمحف،  ،هق صحٞمح وطمج٦م :اًم٘مٞمؿ ىم٤مل: ومٚمف أظمذه ًم٘مقل اًمٜمٌَّ

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف-( 1)
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إن ههذا وىمٚمه٧م إن اإلُمه٤مم أمحهد ىمه٤مل:  ،(1)شُمـ أدرك ُمت٤مقمف سمٕمٞمٜمف قمٜمد إٟم٤ًمن ىمد أومٚمس ومٝمق أطمؼ سمف ُمـ همػمه»

 - ىم٣م سمخالومف وم٢مٟمف يٜم٘مض طمٙمٛمفجيقز خم٤مًمٗمتف وًمق أن طم٤ميمً  وٓ ٟمص احلدي٨م 

 -يٕمٜمل أؾمقة اًمٖمرُم٤مء ،ىم٤مل: وي٘مًؿ اًم٤ٌمىمل سملم اًمٖمرُم٤مء قمغم ىمدر ديقهنؿ

ٕن هذه ٟمٗم٘م٦م واضم٦ٌم وم٢مٟمف يٜمٗمؼ قمٚمٞمهف  ،ىم٤مل: ويٜمٗمؼ قمغم اعمٗمٚمس وقمغم ُمـ شمٚمزُمف ُم١مٟمتف ُمـ ُم٤مًمف إمم أن ي٘مًؿ

 -ُمٜمٝم٤م سم٤معمٕمرو 

 ُمـ اعمهدقملم أصمٌه٧م ًمق أن رضماًل  ،مل يٙمـ ًمٚمٖمرُم٤مء أن حيٚمٗمقا حيٚمػد وم٠مسمك أن ىم٤مل: وإن وضمد ًمف طمؼ ذم ؿم٤مه

حيهٌس ىمٚمٜمه٤م: ًمهذًمؽ  ذا؟ ُمه٤مرؿ،اًمٖمرُم٤مء يٌحثقن قمـ ُمه٤م ، ـمًٌٕم٤مأن رذا اعمديـ ديـ قمٜمد ومالن أو قملم قمٜمد ومالن

ًٓ  ،ااؾمتٔمٝم٤مرً  وإٟمه    قمٜمد ؿمخص ًمٙمـ ٓ شمقضمد سمٞمٜم٦م أٟمٙمر ذًمؽ اًمرضمؾ وٓ شمقضمد سمٞمٜمه٦م ىمقيه٦مومٌحثقا ومقضمدوا ُم٤م

 ،إٟمف ٓ ي٘مٌؾ اًمِم٤مهد اًمقاطمد وم٘مط سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن ُمع اًمِم٤مهد يٛمهلم اعمهدقمل :هل ؿم٤مهد واطمد وٟمحـ ٟم٘مقل

إن اًمديـ قمهغم ومهالن ومل يه٠مشمقا إٓ سمِمه٤مهد  :هؿ اًمذيـ ىم٤مًمقا ،اًمٖمرُم٤مء ؟ُمـ اًمذي ادقمك أُم٤مم اًم٘م٤ميض ،ٟمٔمر هٜم٤ما

ومه٢من أسمهك  :وإٟم  حيٚمػ اعمٗمٚمهس ،ًمٞمس رؿ احلؼٓ حيٚمٗمقن ٕٟمف  :ٟم٘مقل ؟إن اًمٖمرُم٤مء حيٚمٗمقن :ومٝمؾ ٟم٘مقل ،واطمد

 ذم ٓ يثٌه٧م :وإٟمه  ٟم٘مهقل ،ا٤م ومٜمث٧ٌمإٟمف ٟم٤ميمر  :ٜم٘مقلوٓ ٟمحٙمؿ سمٜمٙمقره وماُمتٜمع وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمحٙمؿ سمِمٝم٤مدة اًمٖمرُم٤مء و

 آٟمٗمراد-اًمِمٝم٤مدة ومرد قمغم ؾمٌٞمؾ 

وإن ؿمه٤مء اهلل  وُمِمٞمٜم٤م سمحٛمد اهلل سم٘مدر ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف، ،أهنٞمٜم٤م يمت٤مب أطمٙم٤مم اًمديـسمحٛمد اهلل ذًمؽ ٟمٙمقن وسم

وصهغّم اهلل اجلٛمٞمهع، اًمتقومٞمهؼ واًمًهداد  وضمّؾ  ل اهلل قمزّ ٠مٟمًاعمٕم٤مُمالت، ٟمٜمٝمل يم٤مُمؾ سم٤مب أو صمالصم٦م يقُملم ظمالل 

 -قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمدوؾمّٚمؿ 

 أسئلة

هؾ اًمٕم٘مد يٜمحٍم وم٘مهط سمحْمهقر يمهؾ ُمهـ اعمتٕم٤مىمهديـ ذم اعمجٚمهس أو جيهقز قم٘مهده سم٤مٓشمّمه٤مل  :ي٘مقل ,

 ذم اعمجٚمس؟ىمديـ ُمع قمدم طمْمقر اعمتٕم٤م وإرؾم٤مًمف وهمػمه٤م
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أًمػ ومٞمٝمه٤م اسمهـ ُمٗمٚمهح رؾمه٤مًم٦م وهذا  ،اًمّمحٞمح أٟمف جيقز قم٘مد اًمٕم٘مد ُمـ همػم طمْمقر أو ُم٘م٤مسمٚم٦م ،ٟمٕمؿ :ٟم٘مقل

٘مهد وم ،وم٤مًمتٕم٤مىمد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ٟمٕمهؿ جيهقز ،اًمٙمت٤مسم٦م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م شمٕم٤مىمد وىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م شمقصمٞمؼؾم ه٤م اًمتٕم٤مىمد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م، 

 -يٙمقن هٜم٤مك قم٘مد سم٤مًمٙمت٤مسم٦م قمغم اًمّمحٞمح

قمؼم اإلٟمؽمٟم٧م ُمع أٟمف مل يٛمٚمهؽ ههذه  ٝم٤مسم٤مئع يٌٞمع ُمالسمس سم٠موص٤موم :ًمّمقرةاٙمؿ اًمٕم٘مد ذم هذه ُم٤م طم :ي٘مقل ,

 ؟مل يٛمٚمؽ أم داظمؾ ذم قم٘مد اًمًٚمؿ هؾ يًٛمك سمٞمع ُم٤م ،ومٝمؾ جيقز هذا اًمٕم٘مد ،اعمالسمس ومل شمٙمـ ذم طمرزه ذم ُمٚمٙمف

ومٞمجهقز  ،٤مٕوصه٤م ٕن سمٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ُمتٕمٚمؼ سم٤مٕقمٞمه٤من وههذا ُمتٕمٚمهؼ سم ،هق ًمٞمس ُمـ سمٞمع ُم٤م ٓ يٛمٚمؽ ،ٟمٕمؿ

اعمًه٤مئؾ يمٚمٝمه٤م ٓ سمهد أن شم٘مهٌض اًمهثٛمـ ىمٌهؾ أن شمرؾمهؾ ذم ال  وخترج ُمـ اخلًمٙمل جيقز  :ًمٙمـ ٟم٘مقل ،طمٞمٜمةذ

ؾمتّمٚمؽ اًمٌْم٤مقم٦م سمٕمد أؾمٌقع  : ومت٘مقلٓ سمد أن دمٕمؾ أضماًل  :إُمر اًمث٤مين ،هذا إُمر إول ،اًمٌْم٤مقم٦م ًمّم٤مطمٌٝم٤م

 وهذا ُمقضمقد ذم سمٕمهض اعمقاىمهع ٤مول أن دمٕمؾ أضماًل ومح ،اؿمؽمي٧م وم٘مط :وٓ شم٘مقل سمٕمد يمذا ٓ سمد أن دمٕمؾ أضماًل 

وٓ  ًمٙمهل ٓ يٙمهقن ومٞمهف ًر ،سمٕمد أؾمٌقع سمٕمد ؿمٝمر ًمٙمل يٙمقن ومٞمف أضمؾ ُمٕمٚمهقم اًمتًٚمٞمؿ :ذم إٟمؽمٟم٧م ي٘مقل

 همرر-

حلهدي٨م ظمٞمه٤مر رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  إظمراجسمف اعم٤مًمٙمٞم٦م رهمؿ ي٠مظمذ ُم٤م هق اخلٞم٤مر اًمذي ٓ  :ي٘مقل ,

 ؟اعمجٚمس

قمٛمهؾ أههؾ ي٘مّمهد مل يٕمٛمؾ اذا احلدي٨م ىم٤مل: ٕين مل أضمد وم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م قمٛمٚمقا اذا احلدي٨م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

ن إ :ومٜم٘مهقل ،(1)واؾمتدل أيًْم٤م سم٠من اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمف يم٤من يٗم٤مرق ُمـ سم٤مقمف ٕضمهؾ اإلىم٤مًمه٦م وهٙمهذا ،اعمديٜم٦م

وههل أصهح  ،رسمهـ قمٛمهاوىمد رواه ُم٤مًمؽ سم٠مصح أؾم٤مٟمٞمده ُمـ ـمريؼ ٟمه٤مومع قمهـ  ،هذا إُمر احلدي٨م ومٞمف سيح

تٗمرق سم٤مًمٙمالم همػم صحٞمح ٓ هق اًمواًمتقضمٞمف اًمذي وضمف سمف ُم٤مًمؽ هذا احلدي٨م سم٠من اًمتٗمرق وأضماله٤م، إؾم٤مٟمٞمد 

 ،هذا يدل قمغم ذًمؽآومؽماق، ومٝمق اًمتٗمرق همػم ف ىم٤مل: إن ٟمأإقمرايب اسمـ ٟم٘مٚمٜم٤م قمـ وم٘مد أُم٤م اًمٚمٖم٦م  ،ًمٖم٦م وٓ رواي٦م

وًمهذًمؽ  ،هذا سيح ٟمص قمغم أن اًمتٗمرق يٙمقن سم٤مٕسمهدان (2)شسم٠مسمداهن »ًمٗم٤مظ سمٕمض إرواي٦م وم٘مد ضم٤مء ذم اًمأُم٤م 

سمٕمض اًمٜم٤مس ىم٤مل: إن ُم٤مًمؽ مل يٜمٙمر احلهدي٨م وٓ  ،قضمفهذا اًماًمتقضمٞمف اًمذي وضمف سمف أصح٤مب اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ًمف 

                                                 

 (-1531صحٞمح ُمًٚمؿ )( 1)

 (-وضمقب اخلٞم٤مر ًمٚمٛمت٤ٌميٕملم ىمٌؾ اومؽماىمٝم  سم٠مسمداهن : )سم٤مب (251. 7) ذم ؾمٜمٜمف اًمٜم٤ًمئلمل أقمثر قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ سمّقب ( 2)
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وأقمٔمؿ وأديـ وأورع ُمـ أن يهرد  أضمّؾ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ  :اًمٕمٛمؾ سمف وإٟم  ذيمر شمقضمٞمٝم٤مت أظمرى

إن طمهدي٨م أطمه٤مد إذا قمه٤مرض وُمـ ىم٤مل: إن اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قمٜمهده ٓ ؿمؽ، صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ّل اًمٜمٌَّطمدي٨م 

وًمٙمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ًمهف  ،اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ أورع وٓ ؿمؽأىمقل: يمذب، و –وٓ أىمقل أظمٓم٠م  –اًم٘مٞم٤مس يرّده! يمذب 

 ٓ اؾمتحيهه٤م شمقضمٞمٝمه٤مت يمثهػمة رسمه ، ذيمهروا شمقضمٞمٝم٤مت يمثػمة ذم ههذه واشمقضمٞمٝم٤مشمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م وىمد ذيمر

واإلُمه٤مم ُم٤مًمهؽ  ،وًمٙمـ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا قمـ اعم٠ًمًم٦م ىم٤مًمقا سمتقضمٞمٝم٤مت ُمٜم٤مؾم٦ٌم ًم٘مدر اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وضمالًمتهف ،أن

ثؾ ههذه اًمٕمٚمه٦م اًمتهل عم ًمٚمٜمّمقص وٓ ؿمؽ وهق ُمـ وم٘مٝم٤مء احلدي٨م ومػمسم٠م سمف شمرك طمدي٨م ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞمً  

 -اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وىمدره يٕمٚمؾ ا٤م سمٕمض اعمت٠مظمريـ وًمٙمـ ٟمٜمٔمر اًمٕمٚم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٕمٚمؿ

سمٜمه٤مء قمهغم أن ىم٤مقمهدة اًمته٤مسمع شمه٤مسمع، إن ُمًجد ٟمٛمرة يمٚمف ظم٤مرج قمـ طمدود قمروم٦م  :هٜم٤مك ُمـ ي٘مقلي٘مقل:  ,

، ُمه٤م صهح٦م إن اجلزء اًمذي داظمؾ قمروم٦م شم٤مسمع ٕول اعمًجد اًمذي هق ظم٤مرج قمروم٦م وم٤مًمٗمرع شم٤مسمع ًمألصهؾ :ومٞم٘مقل

 هذا اًم٘مقل؟

ٕن اًمٗمهرق سمهلم  ٤م،ا ىم٤مل هذا اًم٘مهقل وٓ أفمٜمهف صهحٞمحً طمدً ن أأ قمكمّ  أٟم٤م أول ُمرة أؾمٛمع هذا اًم٘مقل ومل يٛمرّ 

  ُمٜمٗمّمهاًل إؿمٞم٤مء اًمتل شمتٌٕمض شم٠مظمذ طمٙمً   ،هذه اعم٠ًمًم٦م ومٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـ دمزئتف وومّمٚمف وم٢مٟمف يتٌٕمضواًمت٤مسمع شم٤مسمع 

ًمذًمؽ واوح اًمٗمّمؾ ههذا قمهـ أظمهر واحلهدود واوهح٦م  ،ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل شمتٌٕمض اهذ ،قمـ ُم٤م ٓ يتٌٕمض

 شمًهتٖمربُم٤م ذم زُمٜمٜم٤م هذا ومهال أو ،ا ُمـ اًمٕمٚم ء ُمـ اعمت٘مدُملم ذيمر ذًمؽل ٓ أفمـ أن أطمدً ًمذًمؽ هذا اًم٘مق ،وسمٞمٜم٦م

 ،وضمدت يمت٥م ذم ذًمؽ ،ساطم٦م اًمزٟم٤مأضمٞمز  ٤مءأضمٞمز اًمرسم٤م أضمٞمز اًمٖمٜم ،يمؾ رء خيٓمر قمغم سم٤مًمؽ وم٢مٟمف حمتٛمؾ ،٤مؿمٞمةً 

ٗمٝمهؿ ومل يُ  ،٤مُمثٛمٜمًه ٤م وٓ جيٞمهزون أن يٙمهقنسمحج٦م أن احلٜمٗمٞمه٦م جيٞمهزون أن يٙمهقن صمٛمٜمًه سمٞمٕمف+أضمٞمز  ،أضمٞمز اخلٛمر

 ،ُمثؾ اًمزواج سمهال وزم ،هٜم٤مك صقر يمثػمة ٓ ذم صقرة أو أظمرى ،ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ أصح٤مسمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م

ٙمؾ صهقرة ًموأضم٤مز اًمٜمٔمر  ،صمؿ ذيمر أؿمٞم٤مء يمثػمة ضمًدا ،ٓ ي٠مشمقن سمٛمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ سمٛمذه٥م اًمّم٤مطمٌلم ومٞمٝم٤م

اًمٜمٔمهر ومٞمجهقز صقرة طم٘مٞم٘مٞم٦م  أٟمف ىم٤مل: إن هذه ًمٞم٧ًم قمه٦م،ىم٤مل يمٚمٛم٦م ُمأظمٓم٠م رضمؾ أو  ،٤محمرُم٦م سمحج٦م أن ومالٟمً 

ومه   ؿمهٞمخإذا يم٤مٟمقا أضمه٤مزوا اًمنمهك يه٤م  ،احتداك أن هٜم٤مك ُم٤ًمًم٦م ،اٟمتٝمٙم٧م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ،ظمٓمػم ،ًمٚمّمقرة

أُم٤م أهؾ اًمٕمٚمهؿ اعمٕمتهؼميـ ومٚمهؿ  ،زُم٤مٟمٜم٤م ومال شمًتٖمرب ُمٜمٝمؿأهؾ أُم٤م قمداه أهقن، ومٌٕمض صقر اًمنمك أضم٤مزوه٤م، 

 ومال شمًتٖمرسمف-ا ىم٤مل ذًمؽ قمكم أن أطمدً  يٛمرّ 
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 ؟ىم٤مل: ُم٤م اًمٗمرق سملم اًم٘مرض واًمٕمراي٤م واًمديـ ,

ُم٤م اًم٘مرض أو ،ُمـ رسم٤م اًمٗمْمؾًمٚمح٤مضم٦م وهق ُمًتثٜمك ،قم٘مد اًمٕمراي٤م قم٘مد سمٞمع ،هذا سمٞمع ،٦م يّ رِ اًمٕمراي٤م سمٞمع مجع قمَ 

 ًٓ ٤م رد ٤من ىمٞمٛمًٞمه٤م يرد ُمثٚمهف وإن يمهوم٢من يم٤من ُمثٚمٞمً  ، ُمـ ٟم٘مد أو همػمه قمغم أن يرد سمدًمفوم٢مٟمف قم٘مد شمؼمع يٕمٓمك أظمر ُم٤م

شمهرد زم هق خمٓمقـم٤مت، ُمه٤مذا شمهرد زم؟ ٤م ًمٞمس ُمثٚمٞمً ُمثاًل، هذا اًمٙمت٤مب ومٞمجقز زم أن أىمروؽ هذا اًمٙمت٤مب  ،ىمٞمٛمتف

 -يمذا ؟اًمتٕم٤مىمدوىم٧م يمؿ ىمٞمٛمتف  ،ىمٞمٛمتف

ومه  وضمهف اعمٍمهاة، ا آؾمهتدٓل سمحهدي٨م إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر ٟم٘مهدً  جيٞمزونسمٕمض ُمـ ُمـ  ٟمًٛمع :ي٘مقل ,

 هؾ اًم٘مٞمٛم٦م أم اًمٓمٕمؿ؟ ،ح ذم إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمرةُم٤م هق اًمراضمو ؟اؾمتدٓرؿ سمف

ًٓ سمال ؿمؽ، ىمقي ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقل إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر سم٤معم٤مل   أو  سمه٤مـماًل ىمقل ىمقي ٓ ؿمؽ وًمٞمس ىمهق

وىمهقل قمٜمهد اًمِمه٤مومٕمٞم٦م إن مل أيمهـ وامًهه٤م ومٝمق ىمهقل احلٜمٗمٞمه٦م  ،سمؾ هق ىمقل ىمقي ىم٤مل سمف مجع ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٚمٖمٞم٤ًّم

ػمى أٟمف جيقز إظمهراج زيمه٤مة ومسمـ شمٞمٛمٞم٦م اإلؾمالم اوهق اًمذي يٜمتٍم ًمف ؿمٞمخ ٕمٞم٦م وًمٞمس هق ُمِمٝمقر ُمذه٥م اًمِم٤موم

وأُمه٤م أٟمه٤م ومهال » :ي٘مقل أسمق ؾمٕمٞمدـمٕم٤مًُم٤م، ٓ سمد ان يٙمقن أٟمف اًمّمح٤مسم٦م ًمٜمص اًمّمحٞمح  :ًمٙمـ ٟم٘مقل ،ٗمٓمر سم٤معم٤ملاًم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  قمٜمهف ريض اهللسمهـ قمٛمهر اوطمهدي٨م  ،(1)شأزال أظمرضمٝم٤م يم  يمٜم٧م أظمرضمٝم٤م ذم زُمـ اًمٜمٌَّ

هّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ ُمع أن  ،(2)شُمـ ـمٕم٤مم ٤مزيم٤مة اًمٗمٓمر ص٤مقمً صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ومرض رؾمقل اهلل » اًمٜمٌَّ

 ًٓ ّل  ، وومرض يمٗم٤مرات ُمـ ُم٤مل وُمـ يمًقةومرض أؿمٞم٤مء ُم٤م ٤م أوضمه٥م ومهرض صه٤مقمً صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ اًمٜمٌَّ

 أههؾ اًمٕمٚمهؿإًمزم ذم ىمقل يمثػم ُمـ هق قط وومٚمذًمؽ إشمؿ وإطم ،٤مقمغم أهن٤م دم٥م أن شمٙمقن ـمٕم٤مُمً  دلوم :٤مص٤مقمً 

ال ؿمهؽ أهنه٤م أداه إًمٞمف ومسم٤مضمتٝم٤مد ومٜم٘مقل: إن يم٤من أىمت٤مه أطمد أو ا ًمٙمـ ُمـ أظمرضمٝم٤م ٟم٘مدً  ،٤مأٟمف جي٥م أن شمٙمقن ـمٕم٤مُمً 

اؾمهتدٓرؿ  ،ظمال  ًمف طمظ ُمـ اًمٜمٔمهر إٓوًمٞمس يمؾ ظمال  ُمٕمتؼم  ،إٟم  ٟمٚمٖمل اخلال  اًم٤ٌمـمؾ ،ٓ ؿمؽ ،جمزئ٦م

ًٓ  ،ٓل سم٤مًم٘مٞمٛم٦مسمحدي٨م اعمٍماة هق آؾمتد  وههق أن ومٞم٘مقًمقن ىم٤مقمدهتؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم ىمْمٞم٦م إظمراج اًمزيم٤مة اًمٗمٓمر ُمه٤م

ـمًٌٕمه٤م ُمهـ  ،ىم٤مقمدة هذا اعمذه٥مـمًٌٕم٤م  ،ومٛمـ يرى هذا اًمرأي ،اًمتقؾمع ذم اًم٘مٞمٛمٞم٤مت ،إؿمٞم٤مء جيقز إظمراج ىمٞمٛمتٝم٤م

ومه٢من يمهؾ  ،واطمهدة :ا٤م ن ىم٤مقمدة اجلٛمٞمع ذم اعمذاه٥م إرسمع إذا يم٤مٟمقا ي٘مقًمقنإ :ٓم٠م أن اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة شم٘مقلاخل

                                                 

 ( سمٜمحقه-3496) ذح ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي( 1)

 ( ُمـ طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد-1596صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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يتقؾمهع ذم  ،ٛم٠مظمذه ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أٟمف يتقؾمهع ذم اًم٘مٞمٛمٞمه٤متومُم٤م اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ أ ،ىم٤مئؾ اذا اًم٘مقل ًمف ُم٠مظمذه

ٕٟمف جيقز إظمراج اًم٘مٞمٛم٦م ومٙمذًمؽ جيهقز إظمهراج  ،قمروض اًمتج٤مرةُمـ ومػمى أٟمف جيقز إظمراج زيم٤مة اًمٜم٘مد  ،اًمٌدل

 -٦مضم احل٤مًمتلم سم٤محل٤ماًمنمط ذم سمطومػم ،ازيم٤مة اًمٗمٓمر ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مدً 

 ؟ي٘مقل ُم٤م طمٙمؿ اًمٌقومٞمف اعمٗمتقح ذم اًمّمقرة اعمٕمرووم٦م وهل إيمؾ طمتك اًمِمٌع سم٘مٞمٛم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ,

، وم٢مٟمهف ٓ جيهقز ,أفمـ اعمذاه٥م إرسمٕمه٦م  –أُم٤م قمغم ُمذه٥م مجٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ احلٜم٤مسمٚم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م وهمػمهؿ 

ٕهنهؿ  ،٤م قمهغم ىمقاقمهد مجٝمهقر اًمٕمٚمه ءمت٤مًُمهوم٤مًمذي أومتك سمذًمؽ ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م يمالُمف ُمٜمْمٌط  عم٤مذا ىم٤مًمقا: ٓ جيقز؟

ذم اإلضمه٤مرة  لم،وٓ جيقز قمٜمدهؿ اًمٕم٘مد قمغم اًمِمٌع إٓ ذم ُمقوهٕم ٤مجي٥م أن يٙمقن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُمٕمٚمقُمً  :ي٘مقًمقن

اًمهذي ههق إيمهؾ ٕم٘مهد قمهغم اًمِمهٌع اًماًمتل جيهقز ومٞمٝمه٤م هل اإلضم٤مرة واًمٔمةر  ،إهن٤م ُمًتثٜم٤مة وذم اًمٔمةر قنومٞم٘مقًم

٤م آظمهر احلٜم٤مسمٚم٦م وضمٝمقا شمقضمٞمًٝمهودمٕمؾ اعمٕم٘مقد قمغم اًمٓمٕم٤مم طمتك يِمٌع، ـمًٌٕم٤م رأة ومٞمجقز أن شم٘مقل ًمٚمٛمواًمنمب، 

ُمـ أٟمهف ي٠ميمهؾ  قاًمٙمل خيرضم ،ت٘م٤مم اًمثديًمُمع ا ,احلْم٤مٟم٦م  , إن اعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ذم اًمرو٤مقم٦م إٟم  هق احلٗمظ  :وم٘م٤مًمقا

 ، اإلضمه٤مرةرةُمـ اًمٜمص وههق ذم اًمٔمةهر وذم اإلضمه٤م ًمٙمـ قمٛمقًُم٤م ٟم٘مقل: إٟمف  اؾمتثٜمل هذيـ إُمريـ ،طمتك يِمٌع

همػم هذيـ اًمٕم٘مهديـ ٓ ي٘مه٤مس قمٚمهٞمٝم  ومٞمجه٥م أن يٙمهقن  :اجلٛمٝمقر ي٘مقًمقن ،ُمًتثٜم٤مة وىمد طمٙمل اإلمج٤مع قمٚمٞمف

ومحٞمٜمةذ جي٥م أن شمٕمٚمؿ ُم٘مهدار إيمهؾ اًمهذي  ،وهذا اًمٌقومٞمف هق قم٘مد سمٞمع وًمٞمس قم٘مد إجي٤مر ،٤ماعمٕم٘مقد قمٚمٞمف ُمٕمٚمقُمً 

ٓ شمٙمٗمٞمٜمهل  :اًمث٤مٟمقي٦م يم٤من ُمٕمٜمه٤م أطمهد اًمهزُمالء ي٘مهقلٚم٦م اعمرطم٤م ذم وأذيمر عم٤م يمٜم٤م ـمالسمً  ،وم٤مًم٘مٚمٞمؾ همػم اًمٙمثػم ،ي٠ميمؾ

 واوهح،ومٗمٞمف همرر ومرق،  ة أوٕم٤م ،وسملم رضمؾ ي٠ميمؾ قمنم ٟمّمًٗم٤ما ومرق سملم رضمؾ ي٠ميمؾ إذً  ،قمنمة ؾمٜمدويتِم٤مت

واعمٜمه٤مط ذم  ،ٕٟمف هٜم٤مك همهرر يًهػم وهمهرر يمثهػم :ن هذا اًمٖمرر ُمٕمٗمق قمٜمفأُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

تقؾمهع ومٞمهف وُمهـ سمٕمهض أههؾ يومٛمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمهـ  ،اًمٞمًػم واًمٙمثػم أرسمٕم٦م ُمٜم٤مـم٤مت اًمٖمرراًمتٗمريؼ سملم 

جيقز اًمتٕم٤مىمد قمغم إيمهؾ  –ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ  –أٟمف جيقز اًمتٕم٤مىمد  ٦م:٤مًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞموم ،ْمٞمؼيٕمٚمؿ ُمـ ًما

ًٓ واًمنمب سمٛمؾء اًمٌٓمـ،  ، ويهرى أن قزومٕمٜمهده أٟمهف جيه ،طمتك شمِمٌعويُمْؾ  ,سمقومٞمٝم٤مت  – أقمٓمٜمل مخ٦ًم قمنم ري٤م

أمحد ُمـ ذه٥م وًمذًمؽ اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عم ،ومػمى أن هذا اًمٖمرر يًػم ،يم  ضم٤مز ذم اإلضم٤مرة يٜم٘مؾ ًمف ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مههذا 

 ،ومٞمٝمه٤م ىمهقٓنإًذا  ،نميػ ىمه٤ميض اًمٙمقومه٦م وهمهػمه اًمتقؾمهع ذم اًمٖمهرر اًمٞمًهػماًمأيب ُمقؾمك ار٤مؿمٛمل اسمـ ـمريؼ 
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أريهد أن  :ضم٤مءه أسمقه وم٘م٤مل ًمف اسمـ ضمٜمل ىم٤مقمدة يم  ي٘م٤مل: إن دائً  و ،اجلٛمٝمقر قمغم اعمٜمع واًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم اجلقاز

 -وم٘مٚم  دمد ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م إٓ ومٞمٝم٤م ىمقٓن ،إن ومٞمٝم٤م ىمقًملم :ًم٦م وم٘مؾ٠مةٚم٧م ُمًيمٚم  ؾُم  :فسمٜموم٘م٤مل ًمف اُمثٚمؽ، ٤م أيمقن قم٤معمً 

سمهلم  ومٙمٞمػ اجلٛمهع ،يم٠من يٜمًك : وذيمرشمؿ أٟمف يم٤منضمؾ ومل خيؼمه سمت٠مضمٞمٚمف١مإن سم٤من أٟمف ُم :ّمٜمػاعمىم٤مل ي٘مقل: 

 ؟ُمع اًمٜمًٞم٤من : ومل خيؼمه سمت٠مضمٞمٚمفىمقل اعمّمٜمػ

أو ٓ  ، يهٜمص أٟمهف طمه٤مّل،إٟمهف طمه٤مل :ي٘مقلإُم٤م أن  :إومماحل٤مًم٦م  ،قمدم إظم٤ٌمره سمت٠مضمٞمٚمف ًمف طم٤مًمت٤منإن  :ٟم٘مقل

اًمٜمًهٞم٤من ىمهد ٟمٗمهس احلٙمهؿ، ٤م يٙمقن يمذًمؽ ذم احل٤مًمتلم ُمٕمً  ، ٟم٘مقل:ٞمًٙم٧م ٓ ي٘مقل إٟمف ُم١مضمؾ وٓ طم٤ملومخيؼمه 

 سم٤مًمٜمًٞم٤من-يٕمذر ومٞمٝم٤م ٓ اعمقاوع اًمتل ُمـ ٕن هذه  ،ٜمًٞم٤من ٓ ييسمو ا أقمدم ذيمر ىمّمدً يٙمقن 

 ؟ُم٤م هق ظمٞم٤مر آؾمؽمؾم٤ملي٘مقل:  ,

ذم  ظمٞم٤مران ظمٞم٤مر اعمًؽمؾمهؾ وظمٞمه٤مر اًمٖمهٌـ سم٘مل قمٜمدٟم٤م ،اعم يم٦ًم واًمٌٞمعٓ هق أن يٙمقن اًمِمخص ٓ حيًـ 

وأُمه٤م  ،يثٌه٧م ومٞمٝمه٤م اخلٞمه٤مرقمهـ اًمٕمه٤مدة ومه٢من  ٦مظم٤مرضمه زيه٤مدةوم٢مذا زيد ذم اًمهثٛمـ  ،وهؿ ُمتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمثٛمـ اًمًٕمر،

، وهذا ٟمص قمٚمٞمف اعمقومؼ اسمهـ ىمداُمه٦م ٤موم٢مٟمف يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘مً وٓ اعم يم٦ًم ًمٌٞمع ا حيًـٓ اًمذي اعمًؽمؾمؾ وم٢مٟمف 

، شيمٚمٛمه٦م همهػم ُمٗمٝمقُمه٦م»٤م قمغم ٤م صمالصم٦م أي٤مم ىمٞم٤مؾًم ًؽمؾمؾ اًمذي ٓ حيًـ اًمٌٞمع واًمنماء يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر ُمٓمٚم٘مً اعم أن

 ،ويٗمرىمهقن سمهلم طمه٤مًمتلم ،ًمف إمم طملم يٕمٚمؿ سمه٤مًمٖمٌـاًمزي٤مدة ذم اًمثٛمـ، وم٢مٟمف يث٧ٌم وهق وأُم٤م ُمـ قمداه وهق اًمٖمٌـ 

٤م وأُم٤م اخلٞم٤مر سمه٤مًمٖمٌـ وم٢مٟمهف يثٌه٧م إذا همهٌـ همٌٜمًه ،اعمثؾؾمٕمر ن اعمًؽمؾمؾ يث٧ٌم ًمف اخلٞم٤مر إذا ظمرج قمـ : إومٞم٘مقًمقن

ًؽمؾمهؾ وٓ اعمههذا يثٌه٧م ومٞمهف ظمٞمه٤مر  ،ىمد يٙمقن اًمٖمٌـ يًهػم ،اعمثؾ واًمٖمٌـ ؾمٕمرسملم  ،ومرق ،ظم٤مرج قمـ اًمٕم٤مدة

، وسمهذًمؽ ٟمٙمهقن اعمّمٜمػ ومتٙمقن أٟمقاع اخلٞم٤مر شمًٕم٦م ٤مُمـ اخلٞم٤مر مل يذيمرمه نٟمققم٤م نوهذا ،اًمٖمٌـيث٧ٌم ومٞمف ظمٞم٤مر 

 د-ٜم٤م حمٛمقمغم ٟمٌٞمّ  وصغّم اهلل وؾمّٚمؿ ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م،
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 باب احلىالة والضنان

وأؿمهٝمد أن  ،يهؽ ًمهفاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذ ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 إمم يهقم اًمهديـ صمهؿ أُمه٤م سمٕمهديمثهػُما صغّم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمهف وأصهح٤مسمف وؾمهّٚمؿ شمًهٚمٞمً   ،حمٛمًدا قمٌده ورؾمقًمف

ذم هذا اًم٤ٌمب شمٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمـ قم٘مهديـ ٓ  ،ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٤مب احلقاًم٦م واًمْم ن

ووضمف اجلٛمع سملم هذيـ اًمٕم٘مديـ ُمهـ ضمٝمتهلم: اجلٝمه٦م إومم  ،قمـ قم٘مد واطمد ومه٤م قم٘مد احلقاًم٦م وقم٘مد اًمْم ن

ومه٢من قم٘مهقد اًمتقصمٞمهؼ ههل  ،أن يماًل ُمـ هذيـ اًمٕم٘مديـ ُمّمٜمٌػ ُمـ قم٘مقد اإلؾمتٞمث٤مق ًمٚمح٘مقق ومٝمق قم٘مهد شمقصمٞمهؼ

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من احلقاًم٦م هل ٟم٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م سمٞمٜم  اًمْم ن ههق وهؿ  هـ،احلقاًم٦م واًمْم ن واًمر

وأُم٤م اًمْمه ن  ،حٞم٨م شمؼمأ ذُم٦م إولسمإًذا احلقاًم٦م هق ٟم٘مؾ احلؼ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م ٟم٘مٌؾ  ،تزام احلؼذُم٦م إمم ذُم٦م ذم اًم

 اًمتزام احلؼ ومتٜمِمٖمؾ اًمذُمت٤من سم٤مًمقوم٤مء سم٤محلؼ-ذم وم٢مٟمف وؿ ًمٚمذُمتلم 

وُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف ومريض وم٘مد  :سمدأ اعمّمٜمػ سم٠مول هذيـ اًمٕم٘مديـ وهق قم٘مد احلقاًم٦م وم٘م٤مل 

إٟمف ُمـ سم٤مب سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ سمؾ إٟمف قم٘مد  :قم٘مد احلقاًم٦م هق قم٘مد ُمًت٘مؾ سمذاشمف ومٚمٞمس سمٞمًٕم٤م ومال ٟم٘مقل ،سمرأ اعمُحٞمؾ

وُمـ ضمٝم٦م أظمهرى وم٢مٟمٜمه٤م  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م ،ُمًت٘مؾ سمذاشمف وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمدظمٚمف ذم قم٘مقد سمٞمع اًمديـ سم٤مًمديـ

وُمهـ  ،ًمٞمس ومٞمف ظمٞم٤مر اعمجٚمهس ،ٞمف ُمـ ضمٝم٦مصم٤مر اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمٌٞمقع وم٢مٟمف ٓ ظمٞم٤مر ومٓ ٟمث٧ٌم ًمف ؾم٤مئر إطمٙم٤مم وأ

واعمحه٤مل ومهٞم  إذا مل  :مجٞمع اعمتٕم٤مىمديـ وإٟم  اًمذي يِمؽمط رو٤مه إٟم  هق اعمحٞمهؾ ٤مضمٝم٦م أظمرى وم٢مٟمف ٓ يِمؽمط رو

 -يٙمـ ُمٚمٞمًة٤م يم  ؾمٞم٠مي سمٕمد ىمٚمٞمؾ

ٚم٦م ُمٕمٜم٤مهه٤م ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف ومريض وم٘مد سمرأ اعمحٞمؾ، هذه اجلٛم

ه سم٤مًمديـ قمغم ـمرٍ  صم٤مًم٨م وم٢من اعمحٞمؾ شمؼمأ ذُمتف ومٞمٙمهقن اًمهديـ اًمهذي ذم ذُمتهف ىمهد اًمٙمكم أن اعمرء إذا أطم٤مل همػمَ 

هذا ُمٕمٜمك ىمقًمف وم٘مد سمرأ اعمحٞمؾ، ًمٙمـ هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل ذيمره٤م اعمّمٜمػ شمدل قمهغم أن  ،اٟمت٘مؾ إمم ذُم٦م اعمح٤مل قمٚمٞمف

اًمنمط إول ذم ىمقًمف ُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف ومهال سمهد ُمهـ قم٘مهد  ،وطاحلقاًم٦م ٓ شمٚمزم وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م آصم٤مره٤م إٓ سمنم

ُمهـ  ٤ماحلقاًم٦م وم٢من احلقاًم٦م ٓ شمتح٘مؼ إٓ سم٢مٟمِم٤مئٝم٤م وإسمراُمٝم٤م ُمـ اعمحٞمؾ ومال يٜمت٘مؾ اًمديـ ُمـ ذُم٦م إمم ذُم٦م إٓ سمروه

ف اعمحٞمؾ سمذًمؽ ، اًمنمط اًمث٤مين ذم ىمقًمف قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف وهذا يدًمٜم٤م قمغم أُمريـ ىمقل اعمّمٜمػ قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚم

ـٍ ُمًت٘مر ٕٟمف ىم٤مل :يدًمٜم٤م قمغم أُمريـ، إُمر إول قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمهف أي قمٚمٞمهف  :أن احلقاًم٦م ٓ شمّمح إٓ قمغم دي
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اًمهديـ ال سمد أن يٙمقن وما إذً  ،ًت٘مر وٓ حيٞمؾ قمغم اًمديـ همػم اعمًت٘مرهمػم اعمٕن اعمرء ٓ حيٞمؾ سم٤مًمديـ  ،ديـ ُمًت٘مر

ُمٕمٜمهك  ُمهرّ  ،سمٛمٕمٜمك أن همهػم اعمًهت٘مر ٓ حيه٤مل قمٚمٞمهف ؟ف ُمًت٘مرا وُم٤م ُمٕمٜمك يمقٟم٤م ُمًت٘مرً اعمح٤مل قمٚمٞمف أن يٙمقن ديٜمً 

٤م ذم ُمدة اخلٞم٤مريـ وم٢مٟمهف ديهـ همهػم ُمًهت٘مر وم٘مهد يٜمٗمًهخ ًت٘مر ذم اًمديـ اًمذي يٙمقن صم٤مسمتً اعمصقرة ُمـ صقر همػم 

همهػم اعمًهت٘مرة وههل ا ًمٌٞمع ذم ُمهدة اخلٞمه٤مريـ وهٙمهذا ُمهـ اًمهديقن اًمٕم٘مد ومال حي٤مل قمغم اًمديـ اًمذي يٙمقن أصمرً 

أن ىمهقل  ,اًمنمهط اًمثه٤مين  ,ا هذه اجلٛمٚمه٦م أظمهذٟم٤مه٤م إذً  ،ُمـ يمالم اعمّمٜمػ هاًمث٤مين أيًْم٤م ٟم٠مظمذ اًمنمط ،ُمتٜمققم٦م

ٟم٠مظمهذه٤م ُمهـ ىمهقل اعمّمهٜمػ  :اًمنمط اًمث٤مًمه٨م ،اعمّمٜمػ أن ُمـ أطمٞمؾ سمديٜمف قمغم ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف أي سم٤مقمت٤ٌمره ديٜم٤م

ٞمؾ قمٚمٞمف ٓ سمد أن يتٗم٘مه٤م إن اًمنمط اًمث٤مًم٨م أن اًمديٜملم اًمديـ إول واًمديـ اًمذي أطم :يمٚمٛم٦م ُمـ قمٚمٞمف ُمثٚمف ومٜم٘مقل

 ًً ًٓ وٟمٕمٜمل سم٘مقًمٜم٤م وىمتً  ،٤م أيًْم٤ما ووىمتً ٤م وىمدرً ٤م ووصٗمً ضمٜم  وم٢مٟمف ٓ حي٤مل سم٤مًمديـ احل٤مل قمغم اًمهديـ ٞماًل ضم وشم٠م٤م أي طمٚمق

ٓ شمي زي٤مدة اًمديـ اعمح٤مل قمٚمٞمف قمغم اًمديـ اعمحه٤مل سمهف وإٟمه  ـمًٌٕم٤م  ،٤ماعم١مضمؾ ٕٟمف ُمت٠مظمر ومال يٙمقن طمٞمٜمةذ ٓزُمً 

قوٞمح ؾم٠مذيمر صقرة يٙمقن ومٞمٝم٤م احلقاًم٦م قم٘مد احلقاًم٦م يم  ٟمٕمٚمؿ هل قم٘مد صمالصمهل سمهلم ُمـ سم٤مب اًمت ،يي اًمٕمٙمس

 ،إذا هل قم٘مهد صمالصمهل ،٤م ًمٚمث٤مين٤م ٔظمر وهذا اعمديـ يٙمقن دائٜمً وم٠مطمد ه١مٓء اًمثالصم٦م هق دائٜمً وًمٞمس سملم اصمٜملم صمالصم٦م 

ويٙمهقن اًمهديـ إول  ،٤م وم٘مهطاًمث٤مًمه٨م يٙمهقن ُمهديٜمً  ،٤م ًمرضمؾ صم٤مًم٨م٤م ودائٜمً ٤م واًمث٤مين يٙمقن ُمديٜمً رضمؾ يٙمقن دائٜمً 

 ًً ُمهـ طمٞمه٨م اجلهقدة ُمـ طمٞمه٨م اًمقصهػ ُمت٤ًمويلم أيًْم٤م ٤م ويمذًمؽ ا ووىمتً ٤م وىمدرً واًمديـ اًمث٤مين ُمت٤ًمويلم ضمٜم

دائهـ ٕطمهدمه٤م ُمهديـ ًمٚمثه٤مين ومٞمحٞمهؾ اًمذي هق واًمرداءة وهمػم ذًمؽ ومحٞمٜمةذ ي٠مي هذا اًمرضمؾ اًمذي ذم اًمقؾمط 

ُمهـ شمٓمٚمٌٜمهل أًمهػ ريه٤مل ظمهذ  أٟمه٧م يه٤م :ف ومٞم٘مقل٤م ًمف قمغم اًمرضمؾ اًمذي هق ُمديـ ًمف ومٞمحٞمٚمدائٜمً هق اًمذي يٙمقن 

ىمٌهؾ ىمٚمٞمهؾ طمٞمٜمةذ هذا اًمرضمؾ شمؼمأ ذُمتف سم٤مًمنمهوط اًمتهل ذيمرٟم٤مهه٤م  ،إًمػ ُمـ ومالن اًمذي أـمٚمٌف أٟم٤م أًمػ ري٤مل

 ،اأٟمهف ٓ سمهد أن يٙمهقن اًمهديـ اًمثه٤مين ُمًهت٘مرً  :إُمر اًمثه٤مين ،٤م ُمـ هذا اًمرضمؾ اعمحٞمؾوهل أن يٙمقن هٜم٤مك رًو 

ًً أن يٙمقن اًمدي :اًمنمط اًمث٤مًم٨م اًمٙمٚمٛمه٦م اًمث٤مًمثه٦م ذم ىمهقل  ،أرسمٕمه٦م أؿمهٞم٤مء ،٤م٤م ووىمتً ا ووصٗمً ٤م وىمدرً ٜم٤من ُمتٗم٘ملم ضمٜم

إن اعمح٤مل قمٚمٞمف ٓ أصمر ًمروه٤مه  :ٟم٘مقل ،هؾ هق اعمح٤مل أم اعمح٤مل قمٚمٞمف :ومريض :اعم٘مّمقد سم٘مقًمف ،ومريض :اعمّمٜمػ

ٓ ذم طم٤مًمه٦م واعمح٤مل أيًْم٤م ٓ أصمر ًمرو٤مه وم٢من اعمذه٥م أن اعمحه٤مل اًمهذي ًمهف اًمهديـ ٓ يِمهؽمط روه٤مه إٓ ؿمؽ، 

أهنهؿ  ,اعمٗمهردات ُمهـ وههذه  ,اًمهٜمص قن: ًمٔم٤مهر اعمذه٥م ي٘مقًمأهؾ  ُمكمء،اعمح٤مل قمٚمٞمف همػم  ن٤مإذا يم :واطمدة

حٞمٜمةهذ ٓ سمهد ُمهـ روه٤مه ومتًهٙمقا وم ،إن اعمح٤مل ٓ يِمؽمط رو٤مه إٓ أن يٙمقن اعمح٤مل قمٚمٞمف همػم ُمكمء :ي٘مقًمقن
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ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ سمٔم٤مهر اًمٜمص وهق  وٓ إًذا جيه٥م أن حيته٤مل،  (1)شومٚمٞمحتهؾؾ قمغم ُمكمء طمٞمُمـ أُ »ىمقل اًمٜمٌَّ

، وًمذًمؽ ي٘مقل اعمّمٜمػ ُمـ سم٤مب شمقوٞمح هذه اجلٛمٚم٦م وهل ىمقًمهف ومهريضوٓ يٙمقن ُمٕمٚمً٘م٤م قمٚمٞمف، يِمؽمط رو٤مه 

هٜمه٤مك  ،صمالصم٦م ذوط ًمٚمحقاًم٦م ًمّمحتٝم٤مٟم٤م ذيمرٟمحـ إذا اًمنمط اًمراسمع  ،وُمـ أطمٞمؾ قمغم ُمكمء ًمزُمف أن حيت٤مل ىم٤مل:

ن يٙمقن اًمديـ قمغم ُمكمء وم٢مذا وضمد هذا اًمنمط وهق أن يٙمقن أقمغم اعمحت٤مل وهق  ذط راسمع ًمٚمزوُمٝم٤م ووضمقا٤م

وأُم٤م إن يم٤من همػم ُمكمء وىمد  ،ٓ يٚمزم رو٤مه ،ٓ يٚمزم رو٤م اعمح٤مل وهق اًمدائـ :اًمديـ قمغم ُمكمء وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ ٟم٘مقل

م اعمّمهٜمػ وجي٥م أن ٟمٗمٝمؿ هذه اجلٛمٚم٦م ًمٙمهل ٟمٗمٝمهؿ يمهال ،ٟمف ٓ سمد ُمـ رو٤مه٢موضمدت اًمنموط اًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م وم

ٜمه٧م ٤م وم٘مهد سمٞمّ وأُمه٤م إن يمه٤من ُمٚمٞمًةه ،اجلٛمٚم٦م إومم حمٚمٝم٤م ومٞم  ًمق يم٤من اًمديـ قمغم همػم ُمكمءذم ا وم٘مقًمف ومريض إذً  ،هٜم٤م

ن اعمهراد إ :ٟم٘مهقل ؟قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ُم٤م اعمراد سمه٤معمكمء ،ىم٤مل: ًمزُمف أن حيت٤مل اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف ٓ يٚمزم رو٤مه ًمذًمؽ

ههق أن يٙمهقن قمٜمهده ُمه٤مل ووم٠مُمه٤م اعمهالءة ذم ُم٤مًمهف ومقاوهح٦م  ،ذم ىمقًمف وذم سمدٟمف سم٤معمكمء هق اعمكمء ذم ُم٤مًمف واعمكمء

ُمٕمٜمهك ىمقًمٜمه٤م إٟمهف  :إُمر اًمثه٤مين ،ا وإٟم  قمٜمده ُم٤مل وقمٜمده اًم٘مدرة قمغم اًمًداديًتٓمٞمع ؾمداد اًمديـ سمف ًمٞمس ُمٕمًن 

إٟمٗمهس ًمٙمٜمف مم٤مـمهؾ ٓ يٕمٓمٞمهؽ اًمهديـ إٓ سمِمهؼ ُم٤مل  وم٢من سمٕمض اًمٜم٤مس قمٜمده ُمكمء سم٘مقًمف أي أٟمف ًمٞمس مم٤مـماًل 

قمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ يٚمزم اعمح٤مل أن ي٘مٌؾ اذه احلقاًمه٦م وإٟمه  ٓ سمهد ُمهـ روه٤مه ٓ و٤م ُمٚمٞمةً هذا ًمٞمس  :ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل

اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمالءة ، ,ُمـ قمٚمٞمف اًمديـ  ,سم٤معم ـمٚم٦م  ٤مإذا يم٤من اًمرضمؾ ُمٕمروومً  ٤م ومٞمِمؽمط رو٤مه٤م ومٞمٝميٙمقن ُمٚمزُمً 

وًمهذًمؽ صهقر ُمهـ  ،٤مصؿ قمٜمد اًم٘مه٤ميض إذا اُمتٜمهعيٛمٙمـ أن خُي  فأٟمسمٌدٟمف  ًة٤موُمٕمٜمك يمقٟمف ُمٚمٞم ،اعمكمء سمٌدٟمف :ٟم٘مقل

ىمد يٙمقن هٜمه٤مك ُمهـ ُمثاًل، يّمٚمقن قمٜمد اًم٘مْم٤مة ٓ يم٤من هذا اعمح٤مل قمٚمٞمف ممـ يٙمقن ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م اًمذيـ إذا أضمٚمٝم٤م 

إٟمهف ٓ  :حٞمٜمةذ ٟم٘مقلوم٘م٤مض ًمُم٤م ٓ يٛمٙمـ رومٕمف واًم٘مقة يٛمتٜمع ُمـ اًمقصقل ومٞمٙمقن قمٜمده ُمـ اًمًٚمٓم٦م ُمـ اًمٔمٚمٛم٦م 

محهد أاًمٜمص قمغم أٟمقاع اعمالءة اًمثالصم٦م ٟمص قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم ، ـمًٌٕم٤م هذا اًمِمخص إٓ سمرو٤م اعمحٞمؾقمغم اًم٦م يٚمزم احلق

 -اًمثالصم٦مة وقمرومٜم٤م أٟمقاع اعمالء ،واعمكمء سم ًمف وسم٘مقًمف وسمٌدٟمف :وم٘م٤مل

ًٓ  :ٟم٘مقل ؟ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمغم احلقاًم٦م  إذا اؾمتقوم٧م احلقاًم٦م ذوـمٝم٤م وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ سمرئ٧م ذُم٦م اعمحٞمهؾ ومهال أو

٤م قمهغم يم٤من ُمٚمٞمةً  ،طمتك إن ضم٤مء اعمح٤مل قمٚمٞمف مل يػ ،٤م طمتك وإن مل يػ اعمح٤مل قمٚمٞمف سم٤مًمديـ٘مك ذم ذُمتف ديـ ُمٓمٚم٘مً يٌ

سمرئه٧م ذُمه٦م اعمحٞمهؾ  :ٜم٘مهقلوما ٓ يًهتٓمٞمع اًمًهداد ذه٧ٌم سم ًمف يمٚمف وم٠مصٌح ُمٕمًنهومآوم٦م  تؾمٌٞمؾ اعمث٤مل صمؿ ضم٤مء

                                                 

 (-5. 259(- اإلرواء )9974( صحٞمح- أمحد )1)
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ُمتهك جيهقز  ،اؾمهتقوم٧م ذوـمٝمه٤م يم٤مُمٚمه٦موأصٌح اعمح٤مل إٟم  هق دائـ ًمٚمٛمح٤مل قمٚمٞمف واعمحٞمؾ سمرئ٧م ذُمتف ٕهنه٤م 

ٟمهف سمخهال  أ٤م وم٤ٌمن سم٠من يٙمقن فمـ أٟمف ُمٚمٞمةً  هإٟمف جيقز أن يرضمع ًمف إذا همرّ  :ٟم٘مقل ؟ًمٚمٛمح٤مل أن يرضمع قمغم اعمحٞمؾ

 -اذه اجلٛمٚم٦م ٟمٙمقن ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمـ ُم٠ًمًم٦م احلقاًم٦م ،ذًمؽ وهٙمذا

سمهلم أْم ن وُمٕمٜمه٤مه أريهد أن أشمٙمٚمؿ قمـ شمٕمريػ اًم نوىمٌؾ أ ،قمـ اًمْم نرمحف اهلل شمٕم٤ممم سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ 

ومه٢من  ،خيتٚمػ قمـ رء آظمر يًٛمك اًمْمه ن وههق أصمهر اًمتٍمهوم٤مت ,قم٘مد اًمْم ن  ,هق أن هذا اًمٕم٘مد وُم٠ًمًم٦م 

وهٜمه٤م ههذا يًهٛمك يًٛمك و ًٟم٤م، ا ًمٌٕمض اًمتٍموم٤مت وهق و ن اعمتٚمٗم٤مت ٤م وقمٜمدٟم٤م أصمرً ا يًٛمك و ٟمً قمٜمدٟم٤م قم٘مدً 

وم٢مٟمف شمٚمتهٌس قمٚمٞمهف  ه٤م اذا اًمٕم٘مد وُمً اًمٓمٚم٦ٌم طمٞمٜم  مل يٙمـ قم٤مرومً  ٤م ُمـٟمجد سمٕمًْم  إذ ٤م قمـ اًمث٤مينمت٤مُمً ا ُمٜمٗمّماًل قم٘مدً 

سمٕمهض اًمٗم٘مٝمه٤مء يًهٛمٞمف سمٕم٘مهد اًمٙمٗم٤مًمه٦م  ،هذا قم٘مد ُمٜمٗمّمؾ يًٛمك سمٕم٘مد اًمْمه ن ،اعمتٚمٗم٤مت سمٕم٘مد اًمْم نو ن 

، يمٗم٤مًمه٦م اعمه٤مل وًمٙمـ وم٘مٝم٤مءٟم٤م يًٛمقٟمف سمٕم٘مد اًمْم ن وخيّمقن اًمٙمٗم٤مًم٦م سمٙمٗم٤مًم٦م اًمٌدن وم٘مهط وًمهٞمس سمٙمٗم٤مًمه٦م اعمه٤مل

هق وؿ ذُمه٦م إمم ذُمه٦م  ؟ُم٤م اعمراد سمٕم٘مد اًمْم ن ،ًٛمك سم٤مًمٙمٗم٤مًم٦مومٝمل اًمتل شمُم٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مًمٌدن أًمْم ن وايًٛمقهن٤م 

صهقرة  ،ٙمالمهه٤م ُمٓم٤مًمه٥م اهذا اًمهديـوم٤م ُمِمٖمقًمتلم ذم اًمتزام احلؼ ُمٕمً  ت٤منذم اًمتزام احلؼ سمحٞم٨م أن شمٙمقن اًمذُم

إن اًمديـ اًمهذي قمهغم  :ٜمف ومٞم٘مقل٤م ومٞم٠مي رضمؾ آظمر ومٞمْمٛمقمٚمٞمف ديـ ًمٜم٘مؾ أًمٗمً  ذًمؽ ُمـ سم٤مب اًمتًٝمٞمؾ ًمق أن رضماًل 

طمٞمٜمةهذ يّمهٌح  ،ذم وه ين :ومالن ذم و ين أٟم٤م سمف زقمٞمؿ أٟم٤م سمف يمٗمٞمؾ أٟم٤م سمف همريؿ وٟمحق ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤مظ ومٞم٘مهقل

٤محلقاًمه٦م سمهؾ ههق ُمٓم٤مًمه٥م سم٤مًمهديـ ويمهذًمؽ اًمثه٤مين يممل شمؼمأ ذُم٦م إول  ،إول واًمث٤مين يمالمه٤م ُمٓم٤مًم٥م سم٤مًٕمػ

 ،٤م سم٤مًمتزام ههذا احلهؼذي اؾمتٗم٤مد ُمـ اًمديـ ُم٤ٌمذة وم٢مٟمف شمٜمِمٖمؾ ذُمتف مت٤مُمً يم٤من اًمث٤مين هق اًمًمق ُمٓم٤مًم٥م سم٤مًمديـ يم  

إن اًمْم ن وؿ ذُم٦م إمم ذُم٦م ذم اًمتزام احلؼ ٟم٘مّمد اذا احلؼ يمهؾ احل٘مهقق اعم٤مًمٞمه٦م إذ ىمهد يٙمهقن  :وقمٜمدُم٤م ٟم٘مقل

٤م ُمهـ ؿمهٞمةً قمٓمه٤مه أأقم٤مر ٔظمر قم٤مريه٦م أو  ئًمق أن اُمرُم٤مذا؟ ُمثؾ احل٘مقق اًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمثؾ  ،٤ما وىمد يٙمقن قمٞمٜمً احلؼ ٟم٘مدً 

ا ىمد يٙمقن احلهؼ إذً  ،جيقز :٤م ومٓمٚم٥م أن ي٠مي اعمًت٠مضمر سمْم٤مُمـ رذه اًمٕملم اعمًت٠مضمرة ٟم٘مقله قمٞمٜمً سم٤مب اإلضم٤مرة أضمرَّ 

ا ًمْمه ن ُمتٚمهػ ىمد يٙمقن أصمرً و ،يمديـ ُمـ سم٤مب سمٞمع وٟمحق ذًمؽًمٕم٘مد ا ٤م وىمد يٙمقن احلؼ أصمرً ٤م وىمد يٙمقن ديٜمً قمٞمٜمً 

ؾمٜمِمهػم ره٤م  ،٦م سم٤معم٤مل وم٢مٟمف يّمح اًمْم ن ذم اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مًمٞم٦مسمؾ قمٜمد ُمـ يرى أٟمف جيقز اًمٕم٘مقسم ،وأروش اجلٜم٤مي٤مت

 إن ؿم٤مء اهلل-سمٕمد ىمٚمٞمؾ 
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هذه اجلٛمٚم٦م ٟم٠مظمذ ُمٜمٝمه٤م  أ،وإن وٛمـ اًمديـ قمٜمف أي قمـ اعمديـ و٤مُمـ مل يؼمأي:  ،وإن وٛمٜمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

قم٘مهد اًمْمه ن أن ا ٓ يِمؽمط ذم إذً  ،قمٚمٞمف اًمديـ ـْ أن قم٘مد اًمْم ن يّمح وإن مل يرض ُمَ  :اعم٠ًمًم٦م إومم ،ُم٤ًمئؾ

واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ احلدي٨م اعمٕمرو  طمٞمٜم  ُم٤مت رضمهؾ  ،قمٚمٞمف اًمديـ وإٟم  يِمؽمط رو٤م اًمْم٤مُمـ وم٘مط ـْ يرى ُمَ 

لُّ  يٕمٜمهل  ههل قمهكمّ  :سمق ىمته٤مدة وم٘مه٤ملأالة قمٚمٞمف طمتك ضم٤مء اًمّّم ُمـ صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  وقمٚمٞمف درمه٤من وم٤مُمتٜمع اًمٜمٌَّ

أٟمهف ٓ  ذًمهؽ قمهغمومهدًمٜم٤م  مل يرضُمٞم٧م ن قمٜمف اًمذي قمٚمٞمف اًمديـ اعمْمٛمق ،٤م ومْمٛمٜمٝم٤م أسمق ىمت٤مدة ريض اهلل قمٜمفو ٟمً 

روه٤م يِمهؽمط وم٘مهط ُمـ ًمف اًمديـ وٓ ُمهـ قمٚمٞمهف اًمهديـ وإٟمه  ٓ  ،يِمؽمط رو٤م اعمْمٛمقن ًمف وٓ اعمْمٛمقن قمٜمف

٤م سم٤مًمروه٤م وسم٤مًمنمهوط اعمٕمٚمقُمه٦م وم٢مٟمهف ٓ أن قم٘مد اًمْم ن إذا صم٧ٌم صحٞمحً  :اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ًم٦م٠مهذه ُمً ،اًمْم٤مُمـ

أي مل يهؼمأ شمٌ٘مك اًمذُمت٤من ُمِمهٖمقًمتلم وًمهذًمؽ ىمه٤مل: مل يهؼمأ وإٟم  ؾ اًمذُم٦م وٟم٘مؾ اًمديـ ُمـ اًمذُم٦م يؽمشم٥م قمٚمٞمف ٟم٘م

ّل  ،اعمديـ سمؾ يٌ٘مك اًمديـ ذم ذُمتف ومٚمه   ؟قمـ هذا اًمرضمؾ هؾ ىم٣مه ديٜمهفصغّم اهلل قمٚمٞمف وؾّمٚمؿ ؾم٠مل وًمذًمؽ اًمٜمٌَّ

ٓ يؼمأ إٓ سم٤مًمًهداد سمؾ سمٛمجرد اًمْم ن  إذا مل يؼمأ ،أي أن سمرئ٧م ذُمتف ،ىم٤مل: أنومؽمة: ىم٤مل ًمف إٟمف ىمد ىم٣م سمٕمد 

 اًمديـ-اًم٘مْم٤مء وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمف سمَِؿ يتؿ ىمْم٤مء و

قم٘مهد اًمْمه ن أصهٌح سمٕمد ا هذا اًمديـ إذً  ،ص٤مر اًمديـ قمٚمٞمٝم  وًمّم٤مطمٌف ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝم وىم٤مل: مل يؼمأ 

قمهغم ذًمهؽ ومه٢من  وسمٜمه٤مء ،يمالمه٤م ُمٜمِمهٖمٚم٦م ذُمتهف اهذا اًمهديـ ،اعمديـ إول وقمغم اًمْم٤مُمـقمغم ٤م قمغم آصمٜملم ُمٕمً 

وص٤مر اًمديـ قمٚمٞمٝم  أي قمغم اًمْم٤مُمـ وقمغم اعمديـ اعمْمهٛمقن قمٜمهف  :ىمقًمفـمًٌٕم٤م  ،وًمّم٤مطمٌف :ص٤مطم٥م اًمديـ ىمقًمف

وههذا ىمهقل قم٤مُمه٦م  ،وًمّم٤مطمٌف أي ًمٚمدائـ اعمْمٛمقن ًمف وًمّم٤مطمٌف ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝم  ُمـ اعمديـ وُمـ اًمٙمٗمٞمؾ

إٟمف ٓ جيقز ًمٚمدائـ أن يٓم٤مًمه٥م  :سمـ اًم٘مٞمؿ وم٘م٤مًمقاااوم٘مٝمؿ ـمًٌٕم٤م مل خي٤مًمػ ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إٓ اعم٤مًمٙمٞم٦م وو ،هؾ اًمٕمٚمؿأ

ٟمص قمٚمٞمف اعمّمٜمػ هٜم٤م أن اًمدائـ ًمهف أن يٓم٤مًمه٥م وهق اًمذي وأُم٤م اجلٛمٝمقر  ،اًمْم٤مُمـ سم٤مًمديـ إٓ إذا قمجز اعمديـ

ُمـ ؿم٤مء ُمـ آصمٜملم طمتك ًمق يم٤من اعمديـ قمٜمده ُم٤مل ًمف احلؼ أن يٓم٤مًم٥م اًمْم٤مُمـ اًمذي ٟمًٛمٞمف اًمٙمٗمٞمؾ ًمف احلهؼ ذم 

 -٤م سم٤مًمديـًمذُم٦م أو ذُم٦م آصمٜملم اٟمِمٖمٚم٧م مجٞمٕمً ذًمؽ ٕن ا

إُمه٤م  :ؾم٘مقط اًمٙمٗم٤مًم٦م شمً٘مط سم٠مطمهد ؾمهٌٌلم ،وم٢من اؾمتقرم ُمـ اعمْمٛمقن قمٜمف أو أسمرأه سمرأ و٤مُمٜمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

أن شمً٘مط قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمٗمراد وهق يًٛمك ؾم٘مقط اًمٙمٗم٤مًم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ إص٤مًم٦م أن شمًه٘مط قمهغم ؾمهٌٞمؾ إصه٤مًم٦م 

شمًه٘مط اًمٙمٗم٤مًمه٦م أن  :اًمٜمقع اًمثه٤مين ،شمً٘مط اًمٙمٗم٤مًم٦م ويٌ٘مك اًمديـ ،ك اًمديـيٕمٜمل أص٤مًم٦م شمً٘مط اًمٙمٗم٤مًم٦م وم٘مط ويٌ٘م
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ٞمٙمهقن ومإُم٤م سمً٘مقط اًمديـ  :ا اٟمتٝم٤مء اًمٙمٗم٤مًم٦م وؾم٘مقـمٝم٤م يٙمقن سم٠مطمد أُمريـإذً  ،ُمع ؾم٘مقط اًمديـاًمتٌع قمغم ؾمٌٞمؾ 

 سمدأ اعمّمهٜمػ سمهذيمر ،ؾم٘مقـمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمتٌع وإُم٤م أن يٙمقن ؾم٘مقـمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ إص٤مًم٦م وآٟمٗمراد واًمديـ سم٤مق

وم٢مهنه٤م شمًه٘مط سم٠مؾمه٤ٌمب ذيمهر اعمّمهٜمػ ُمٜمٝمه٤م  :اًمٜمقع إول وهق ؾم٘مقط اًمٙمٗم٤مًم٦م ُمـ سم٤مب اًمتٌع إذا ؾم٘مط اًمهديـ

يٕمٜمل أن اًمدائـ اؾمتقرم اًمهديـ ُمهـ اعمهديـ ُمٌه٤مذة  ،إذا اؾمتقرم ُمـ اعمْمٛمقن قمٜمف :ؾمٌٌلم ىم٤مل: اًم٥ًٌم إول

إذا اؾمهتقرم  ,ٛمقن ًمهف ههق اًمهدائـ اعمْمٛمقن قمٜمف هق اعمديـ واعمْمه ,وم٢مٟمف إذا اؾمتقرم اًمديـ ُمـ اعمديـ ُم٤ٌمذة 

ؾم٘مط اًمديـ وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ؾمه٘مٓم٧م اًمٙمٗم٤مًمه٦م قمهغم  :اعمديـ ُم٤ٌمذة ٟم٘مقلوهق اًمدائـ اًمديـ ُمـ اعمْمٛمقن قمٜمف 

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمـ اًم٘مقاقمد اًمٙمٚمٞمه٦م قمٜمهدٟم٤م أن اًمته٤مسمع شمه٤مسمع ومه٢مذا  ،ن إصؾ إذا ؾم٘مط ؾم٘مط شمٌٕمفٕؾمٌٞمؾ اًمتٌع 

ُمـ صهقر ؾمه٘مقط اًمٙمٗم٤مًمه٦م قمهغم أيًْم٤م اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م  ،هذه صقرة ،ؾم٘مط إصؾ ؾم٘مط اًمت٤مسمع وٓ يٌ٘مك شم٤مسمٕمف

أسمهرأ اًمهدائـ اعمْمهٛمقن قمٜمهف ههق ٟم٘مهقل: أو ٟمٕمؼم سمٚمٖم٦م أظمرى  ،ىم٤مل: أو أسمرأه أي أسمرا اًمدائـ اعمديـ، ؾمٌٞمؾ اًمتٌع

 تف ومتؼمأ ذُم٦مُمؾ سمرأت ذٞمُم٤ٌمذة اًمٙمٗمٞمؾ سمرأت ذُمتف ٕن إص :ٟم٘مقل ،ىم٤مل: أسمرأشمؽ ُمـ اًمديـ، إذا أسمرأه ،اعمديـ

ًٌٌلم شمً٘مط ا٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م قمهغم ؾمهٌٞمؾ همػم هذيـ اًمهٜم٤مك أؿمٞم٤مء أظمرى ، ـمًٌٕم٤م اًمٙمٗمٞمؾ ُم٤ٌمذة ٕٟمف ُمـ سم٤مب اًمتٌع

ويمٞمػ  ،وم٢مذا احتدت ذُم٦م اًمدائـ واعمديـ أو اعمْمٛمقن قمٜمف واعمْمٛمقن ًمف ؾم٘مٓم٧م اًمٙمٗم٤مًم٦م ،احت٤مد اًمذُم٦مُمٜمٝم٤م اًمتٌع 

ي٠مي ههذا  ٓ ،ص ؾم٘مط اًمديـا ظمالإذً  :ٟم٘مقل ،ورث اًمديـ ،سم٠من يٛمقت اًمدائـ ويرصمف اعمديـ ؟ٙمقن احت٤مد اًمذُم٦مي

اًمٜمهقع  ،ؾم٘مط اًمديـ ٕٟمف احتدت اًمذُم٦م سم٢مرث هذا اعمه٤ملٟم٘مقل:  !اًمٙمٗمٞمؾ سم٤مًمديـي٘مقل: أريد أن أـم٤مًم٥م اعمديـ و

شمًه٘مط اًمٙمٗم٤مًمه٦م ًمٙمهـ  ،ؾم٘مقط اًمٙمٗم٤مًم٦م قمغم ؾمهٌٞمؾ آٟمٗمهراد أو إصه٤مًم٦م قٟمقاع ؾم٘مقط اًمٙمٗم٤مًم٦م وهأاًمث٤مين ُمـ 

 وًمذًمؽ- ،ٌ٘مكياًمديـ 

 ,أسمرأشمؽ أهي٤م اًمْم٤مُمـ  :إذا ضم٤مء اعمٙمٗمقل ًمف أو اعمْمٛمقن قمٜمف وم٘م٤ملسمٛمٕمٜمك  ،وإن أسمرأ اًمْم٤مُمـ: اًمِمٞمخي٘مقل 

وإن  :وًمهذًمؽ ي٘مهقل ،٤مؾم٘مٓم٧م اًمٙمٗم٤مًم٦م وًمٙمـ اًمديـ يٙمقن سم٤مىمًٞمه :أسمرأشمؽ ومٜم٘مقل ,سم٤مًمٙمٗمٞمؾ ٟمحـ اًمذي ٟمًٛمٞمف 

ًمق احتدت ذُم٦م اًمْمه٤مُمـ ُمهع  :وُمثٚمف ٟم٘مقل ،سم٘مل اًمديـ وًمٙمـ إٟم  ؾم٘مٓم٧م اًمٙمٗم٤مًم٦م ،أسمرأ اًمْم٤مُمـ مل يؼمأ إصٞمؾ

طمٞمٜمةهذ  ،اًمٙمٗمٞمهؾٟمحـ ومّم٤مطم٥م اًمديـ ُم٤مت وورصمف اًمْم٤مُمـ اًمذي ٟمًٛمٞمف  ،اعمْمٛمقن قمٜمفاًمذي هق ذُم٦م اًمدائـ 

 -شمً٘مط اًمٙمٗم٤مًم٦م ًمٙمـ اًمديـ يٌ٘مك
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هذا اًمدائـ إذا أظمذ اًمديـ ُمـ اًمْم٤مُمـ ومل ي٠مظمهذه ُمهـ  ،وإن اؾمتقرم ُمـ اًمْم٤مُمـ رضمع قمٚمٞمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

هذا اًمْم٤مُمـ دومهع اًمهديـ قمهغم ؾمهٌٞمؾ يٕمٜمل إذا رد اًمديـ  :احل٤مًم٦م إومم، ًمف طم٤مًمت٤من :قلاعمديـ إصكم وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘م

ٓ  :إٓ سم٤مًمٕم٤ٌمرة اًمداًمه٦م قمٚمٞمهف ومٞم٘مهقل اًم٘مّمدٕمر  هذا وٓ يُ  ،سم٘مّمد اًمتؼمع ,ل اعم٤مل ذسم ,ىم٤مل: أٟم٤م ُمتؼمع اًمتؼمع 

إذا ىمٌْم٧م ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمٝمه٤م  وار٦ٌم ،٤م ُمـ اعمديـ إول ومحٞمٜمةذ وم٢مٟمف يٙمقن ىمد سمذًمف قمغم ؾمٌٞمؾ ار٦ٌمأريد ؿمٞمةً 

اًمْمه٤مُمـ ؾمهدد  ،أٟمهف إذا ؾمهدد قمٜمهف اًمهديـ :اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م وهل إيمثر ،وقمغم ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ يرضمع قمغم اعمديـ

ُمهـ همهػم  ،وضمقد ٟمٞم٦مقمدم واًمتؼمع ومٞمِمٛمؾ أُمريـ ٟمٞم٦م اًمرضمقع قمـ اعمديـ ويم٤من ىمْم٤مؤه اًمديـ ُمـ همػم ٟمٞم٦م اًمديـ 

 :٤م ومج٤مء زيهد ومٙمٗمهؾ ههذا اعمهديـظمر أًمٗمً آصقرة ذًمؽ رضمؾ أىمرض  ،ٞمفٟمٞم٦م اًمتؼمع وىمّمده وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ يرضمع قمٚم

أقمرومهف ٕن زيد  ازيدً ل: أـم٤مًم٥م ىم٤موا ومذه٥م ُم٤ٌمذة وم٤مًمدائـ ًمف احلؼ أن يٓم٤مًم٥م اعمديـ وًمف احلؼ أن يٓم٤مًم٥م زيدً 

وىم٣مه قمٜمهف إًمهػ إذا أقمٓمه٤مه  :ومٜم٘مهقل ٤م،وم٠مقمٓم٤مه أًمًٗمه ازيدً ُم٤ٌمذة ومٓم٤مًم٥م أٟمف يًتحل وم٠ًمـم٤مًمٌف أو قمٜمده ُم٤مل 

اًمذي هق اعمٙمٗمقل قمٜمف وههق اعمْمهٛمقن قمٜمهف ومػمضمهع قمٚمٞمهف إول يرضمع قمغم هذا اعمديـ وم٢من زيًدا ديـ طمٞمٜمةذ اًم

وم٤مًمْمه٤مُمـ هٜمه٤م يّمهٌح  ،٤مومٞمٙمقن دائٜمً  يٌ٘مك، ٓ يً٘مط طم٘مف ،ًمػا٤ٕم ًمؽ سم٠مًمػ أقمٓمٜمل دائٜمً أصٌح٧م أٟم٤م  :ومٞم٘مقل

 -٤م عمـ وٛمـ قمٜمف ٓ يً٘مط طم٘مف إٓ أن يٜمقي اًمتؼمعدائٜمً 

ىمٚمٜمه٤م : ٟمحهـ وًمّم٤مطمٌف ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝم : ,ُمرة أظمرى ٟمرضمع إًمٞمف  –ىمقل اعمّمٜمػ  قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ُم٠ًمًم٦م ذم

ويمهذًمؽ يمهؾ أصمهر ُمهـ آصمه٤مر سم٤مًمهديـ  تهفٌوًمّم٤مطمٌف ُمٓم٤مًم٦ٌم ُمـ ؿم٤مء ُمٜمٝم  أي ُمٓم٤مًم :ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ أن ىمقل اعمّمٜمػ

اًمِمهٙمقى طمٞمٜم  ىمٚمٜم٤م إٟمف جيقز احل٨م وهمػم ذًمؽ مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤محل٘مقق ُمثهؾ  ٛمالزُم٦م اًمٖمريؿ واحل٨ّم يمُمٓم٤مًم٦ٌم اًمديـ 

ه ٤م ُمهٜمٝم  ؿمه٤مء قمٜمد اًم٘م٤ميض وهمػمه ومٚمف احلؼ أن يٓم٤مًم٥م اًمْم٤مُمـ ويؽمك اعمديـ ًمف احلؼ ذم ذًمهؽ ٕٟمهف يٓم٤مًمه٥م أيًّ

 وهق و ن اعم٤مل وسمدأ أهنك اعمّمٜمػ رمحف اهلل احلدي٨م قمـ اًمْم ن يم٤مُماًل  ،ًمذًمؽ هق طمؼ شمقصمٞمؼ عمّمٚمح٦م اًمدائـ

إن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمل قم٘مهد اًمْمه ن يمٗم٤مًمه٦م  :ىمٚم٧م ًمٙمؿوأٟم٤م  ،يتٙمٚمؿ قمـ قم٘مد آظمر ؿمٌٞمف سمف وهق قم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م

٤م وم٘مهط أو يمٗم٤مًمه٦م اعمه٤مل وأُم٤م وم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ومه٢مهنؿ يًهٛمقن وه ن اعمه٤مل وه ٟمً  ن،ٌدسم٤مًمواًمٙمٗم٤مًم٦م يًٛمٞمٝم٤م يمٗم٤مًم٦م 

ًمٙمهل ٓ ههذا اعمّمهٓمٚمح اعمٝمؿ قمٜمدي أن شمٕمر   ،٤م وأُم٤م يمٗم٤مًم٦م اًمٌدن وم٢مهنؿ خيّمقهن٤م سم٤مؾمؿ اًمٙمٗم٤مًم٦ميًٛمقهن٤م و ٟمً 

 ع ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اًم٤ٌمطمثلم-شم٘مع ذم اخلٓم٠م اًمذي وىم
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ا اعمهراد سمٕم٘مهد إذً  ،ىم٤مل: وُمـ شمٙمٗمؾ سم٢مطمْم٤مر ُمـ قمٚمٞمهف ديهـ، سمدأ يتٙمٚمؿ قمـ يمٗم٤مًم٦م اًمٌدن ،ىم٤مل: وُمـ شمٙمٗمؾ

ا ههق إذً  ،ٗمهؼ قمٚمٞمهفُمه٤م اشمُ طم٥ًم اًمٙمٗم٤مًم٦م هق آًمتزام سم٢مطمْم٤مر ُمـ قمٚمٞمف ديـ إمم جمٚمس اًمٕم٘مد أو جمٚمس اًمت٘م٤ميض 

مل حييهه وإٟمه   نسم٢مطمْم٤مر ًمق أن اًمٙمٗمٞمؾ سم٤مًمٌد :٢من ىمقًمفوم ذًمؽ وسمٜم٤مء قمغم , نسم٢مطمْم٤مر اًمٌد ,اًمتزام سم٤مإلطمْم٤مر 

سمؾ ٓ سمهد ُمهـ إطمْمه٤مره ًمٚمٛمحهؾ حمهؾ  ،ٓ :ٟم٘مقل ؟هؾ شمؼمأ ذُمتف :ومالن ذم اعمقوع اًمٗمالين :دل قمٚمٞمف وم٘مط ىم٤مل

يٙمهقن قمهغم يم٤من هٜم٤مك ٟمص وم٢مٟمهف  اعمحؾ اًمذي شمٕم٤مىمدا قمٚمٞمف وإن يٙمقن ذمقمغم رء وم٢مٟمف مل يٜمص اًمتٕم٤مىمد إذا يم٤من 

ذم ىمهقل  :إُمهر اًمثه٤مين ،يتٗمهؼ قمٚمٞمهف ذم اعمحهؾطم٥ًم ُمه٤م إُم٤م ذم إُم٤مرة وذم اعمحٙمٛم٦م إُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف طم٥ًم ُم٤م 

وهذا يدًمٜم٤م قمغم أن اًمٙمٗم٤مًم٦م ٓ دمقز ذم احلدود وٓ ذم اًم٘مّمه٤مص وٓ ذم ؾمه٤مئر  ،اعمّمٜمػ سم٢مطمْم٤مر ُمـ قمٚمٞمف ديـ

وذًمؽ ٕٟمف ٓ يٛمٙمـ آؾمهتٞمٗم٤مء  , نيمٗم٤مًم٦م اًمٌد ,إن ؾم٤مئر اًمٕم٘مقسم٤مت ٓ جيري ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م  :ومٞم٘مقل ،اًمٕم٘مقسم٤مت

إن اًمٕم٘مقسمه٤مت  :ومٚمهذًمؽ ٟم٘مهقل ،٤م وًمهق ىمه٤مل سمروه٤مه أو أراد ذًمهؽقمـ أطمد ُمٓمٚمً٘مهأطمد ٓ يٕم٤مىم٥م  ،ُمـ اًمٙمٗمٞمؾ

واطمهد وههق ىمْمهٞم٦م اًمٕم٘مقسمه٤مت اعم٤مًمٞمه٦م قمٜمهد ُمهـ جيٞمهز رء يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ  ،واحلدود ٓ جيري ومٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مًم٦م

 -يٙمقن ومٞمٝم٤م يمٗم٤مًم٦موٓ ن ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اعم٤مل وم٢مٟمف يٙمقن ومٞمٝم٤م و ن ا ٕوم٢من اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مًمٞم٦م ٟمٔمرً  ،اًمٕم٘مقسم٤مت اعم٤مًمٞم٦م

هذه اجلٛمٚم٦م ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م ُمٕمٜمك قم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م وقمرومٜم٤م أٟمف ٓ سمد ُمهـ  ،وُمـ شمٙمٗمؾ سم٢مطمْم٤مر ُمـ قمٚمٞمف ديـ :ي٘مقل

 إٟم  يٙمقن ذم احل٘مقق اعم٤مًمٞم٦م وٓ يٙمقن ذم احل٘مقق اجلٜم٤مئٞم٦م- : أٟمفإُمر اًمث٤مين ،اًمدًٓم٦م شمٙمٗملاإلطمْم٤مر وٓ 

يمؾ ُم٤م قمٚمٞمهف ُمهـ اًمهديـ وم٢مٟمهف يٚمهزم ههذا  ،أي مل حييه ًمٚمٛمحؾ ًمزُمف ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ ،: ومٚمؿ حييهىم٤مل

٤م اًمٙمٗمٞمؾ يْمهٛمـ يمٗم٤مًمه٦م ُمٓمٚم٘مه٦م ُمٓمٚم٘مً  ،وهذه اجلٛمٚم٦م شمدًمٜم٤م قمغم أٟمف إذا مل حييه ؾمقاء ومرط أو مل يٗمرط ،اًمٙمٗمٞمؾ

٤م إذا مل ُمٓمٚمً٘مه ،أو مل يًه٤مقمدهؾم٤مقمده ذم ارهرب ُمهـ اًمٌٚمهد  ،ؾمقاء ومرط أو مل يٗمرط ؾمقاء سمح٨م قمٜمف أو مل يٌح٨م

ومٞمٙمقن قم٘مد يمٗم٤مًم٦م يّمٌح قم٘مهد وه ن وًمهذًمؽ  فحتيه ذم اعمققمد اعمحدد وم٢مٟمؽ طمٞمٜمةذ يٚمزُمؽ أن شمدومع ُم٤م قمٚمٞم

وم٢مٟمف وم٢من مل حييهه همهرم ُمه٤م قمٚمٞمهف ُمهـ اًمٖمرُمٞم٦م قمٜمد اًمٚمٖم٦م اًمدارضم٦م يًٛمقن هذا اًمٕم٘مد سمٕم٘مد اًمٙمٗم٤مًم٦م احلْمقري٦م 

 رم طمٞمٜمةذ-اعم٤مل وم٢من أطميه سمرئ٧م ذُمتف وٓ يٚمزُمف اًمٖم

وسمٜمه٤مء  ،ٚمٛمٙم٤من اعمتٗمؼ قمٚمٞمف سمرئ٧م ذُمتفًمُمٗمٝمقم هذه اجلٛمٚم٦م أٟمف إن أطميه  ،ىم٤مل: وم٢من مل حييه ًمزُمف ُم٤م قمٚمٞمف

 ,ُمٗمٝمقم هذه اجلٛمٚم٦م وهق سم٢مطمْمه٤مره  :اًم٥ًٌم إول ،شمٜم٘ميض سم٠مؾم٤ٌمب نإن اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مًمٌد :قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل

سمٜمٗمًف وؾمّٚمؿ ٟمٗمًف وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ شمؼمأ ذُم٦م اًمٙمٗمٞمهؾ  وذم ُمٕمٜمك اإلطمْم٤مر ًمق أن اعمٙمٗمقل طمي، ,سم٢مطمْم٤مر اعمٙمٗمقل 
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ئ وم٢من ُم٤مت سمهر :اًمٙمٗم٤مًم٦م ىمقل اعمّمٜمػ هٜم٤م ٟٓم٘مْم٤مءاًم٥ًٌم اًمث٤مين  ،ٕن اعم٘مّمقد اًمتًٚمٞمؿ واإلطمْم٤مر وىمد حت٘مؼ

٢من ومهاًمٙمٗمٞمهؾ ُمهقت وًمٞمس اعمٙمٗمقل سم٘مقًمف إذا ُمه٤مت  َؾ ٗمِ أي إذا ُم٤مت اعمٙمٗمقل سمف وهق اًمِمخص اًمذي يمُ  ،يمٗمٞمٚمف

ًمهق أن  ؟ًه٘مط اًمٙمٗم٤مًمه٦ميٓ أن ُمهقت اًمٙمٗمٞمهؾ يمٞمهػ  ،عمٙمٗمقل ٓ يً٘مط اًمٙمٗم٤مًم٦مُمقت اًمٙمٗمٞمؾ ويمذًمؽ ُمقت ا

 :٤م يمٗمؾ سم٢مطمْم٤مر ؿمخص آظمر إمم حمؾ وًمٙمٜمف ُم٤مت ىمٌٚمف ومل يػ هذا اعمٙمٗمقل سمف مل يػ سم٤محلْمهقر ومٜم٘مهقلؿمخًّم 

إن هذه اًمؽميم٦م يتٕمٚمهؼ  :ٟم٘مقل ٕسمٜم٤مئف ،أًمػ ؟يمؿ اًمديـ ،يٚمتزم اًمٙمٗمٞمؾ اًمذي ُم٤مت سم٤مًمديـ ومٞمٙمقن اًمديـ ذم شمريمتف

يٚمزُمهف  : ًمٗمالن ومل شمٜم٘مض اًمٙمٗم٤مًم٦م سم٤مإلطمْم٤مر وٓ سمحْمقر سم٤مًمٜمٗمس ومحٞمٜمةذ ٟم٘مهقلن أسم٤ميمؿ يم٤من يم٤موماًل ا٤م أًمػ ٕ

ٟم٠مظمذه هٙمذا إذا أـمهرأ اًمهدائـ اعمهديـ وههق اعمٙمٗمهقل سمهف أو وهق ؾمٝمؾ ضمًدا  :اًم٥ًٌم اًمث٤مًم٨مُم٤مل، ُم٤م قمٚمٞمف ُمـ 

 ،حلقاًم٦م وقم٘مد اًمْمه ن وقم٘مهد اًمٙمٗم٤مًمه٦مُمـ قم٘مد اأيًْم٤م سمذًمؽ ٟمٙمقن ىمد اٟمتٝمٞمٜم٤م  ،اعمٙمٗمقل ومحٞمٜمةذ شمً٘مط اًمٙمٗم٤مًم٦م

اٟمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ اعمّمٜمػ  ،اعمّمٜمػ ذم هذا اًم٤ٌمب قمغم صمالصم٦م قم٘مقد ويمٚمٝم٤م ُمـ اًمٕم٘مقد اعمتٕمٚم٘م٦م سمتقصمٞمؼ اًمديقن ومٛمرّ 

 ،وم٢مٟمف يقصمؼ اًمديـ سمٕمهلم :واعمراد سم٤مًمرهـ هق شمقصم٘م٦م ديـ سمٕملم ،إمم قم٘مد آظمر ُمـ قم٘مقد شمقصمٞمؼ اًمديقن وهق اًمرهـ

اًمٙمٗم٤مًمه٦م  ، اٟمتٌهف٤مأريهد رهٜمًه :٤م ىم٤مليم٤من قمٚمٞمف ديـ ٔظمر صمؿ سمٕمد ذًمؽ ـمٚم٥م اًمدائـ رهٜمً  وُمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمرء إذا

إن هذه اًمٕملم إن هذا اًمٙمته٤مب رههـ  :ومٞم٘مقل ،ذم اًمرهـ قملم ،ُمٜمِمٖمٚم٦م ا٤مي٘مقل: ذُمتل ؿمخص هق اًمذي يقصمؼ 

شمٌه٤مع  ، شمٌه٤معومل ي٘مض اًمديـ سمٕمد ـمٚمٌف وم٢من هذه اًمٕمهلمإضمؾ وسمٜم٤مء قمٚمٞمف وم٢مذا ضم٤مء وىم٧م اًمًداد  ،ذم هذا اًمديـ

 ،٢من ههذه اًمٕمهلم شمٌه٤مع ويًهتقرم ُمٜمٝمه٤م اًمهديـوم ؟وُمـ اًمذي يٌٞمٕمٝم٤م ،سمٕمد ىمٚمٞمؾ أٟمف ٓ جيقز أظمذه٤موؾمٞم٠مي اًمٕملم 

 عَ ْٞمهًمق أن هذا اًمٙمت٤مب سمِ  ،ذا اًمٙمت٤مبرًمٜم٘مؾ مخ٦ًم وهذا اًمٙمت٤مب سمٞمع سمخٛم٦ًم إذا ي٠مظمذ اًمدائـ مخ٦ًم ىمٞمٛم٦م وم٤مًمديـ 

إٟمهف  :ًمق أن هذا اًمٙمت٤مب سمٞمع سمثالث ومٜم٘مهقل ،ّم٤مطم٥م اًمٕملمسمٕمنمة وم٤مًمدائـ ي٠مظمذ مخ٦ًم ويرد اخلٛم٦ًم إظمرى ًم

وههذا  ،ذم اًمذُم٦م يًتقومٞمٝم٤م سم٠مي رء أراد سمٕمد ذًمهؽسمدون رهـ شمٌ٘مك اًمدائـ ي٠مظمذ صمالصم٦م ويٌ٘مك اصمٜم٤من أو ري٤مٓن 

 -ُمٕمٜمك اًمرهـ وم٢مٟمف قم٘مد شمقصم٘م٦م قم٘مد شمقصمٞمؼ

  باب الرهن

 ،ؾ ُم٤م ضم٤مز سمٞمٕمف ضم٤مز رهٜمهف وُمه٤م ٓ ومهالويم :وم٘م٤مل ،سمدأ اعمّمٜمػ يتٙمٚمؿ قمـ ُم٤م هل إؿمٞم٤مء اًمتل جيقز رهٜمٝم٤م

يمهؾ ُمه٤م  :وُم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمف يم  ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ،يمؾ رء جيقز سمٞمٕمف وؾمٌؼ ذيمره ذم أول يمت٤مب اًمٌٞمع وم٢مٟمف جيقز رهٜمف

٤م قمـ سمٞمٕمف ُمثؾ اًمٙمٚم٥م ُم٤م يم٤مٟم٧م اعمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ٤م آٟمتٗم٤مع سمف يم٤مخلٛمر واخلٜمزير وهمػم ذًمؽ ويمؾ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝمٞمً يم٤من حمرُمً 
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ومه  ٓ جيهقز سمٞمٕمهف  ،وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمف وهٙمهذاوهٙمذا يم٤محلنمات ُم٤م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ػمه وُمثؾ ٙمٚم٥م وهميم٤مًمحل٤مضم٦م 

 ٕن وهذه واوح٦م ضمهًدا ٓ إؿمهٙم٤مل ومٞمٝمه٤م ،ُمٜمٗمٕمتف حمرُم٦موُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمٚم٥م ٓ ُمٜمٗمٕم٦م ومٞمف ٓ  ،وم٢مٟمف ٓ جيقز رهٜمف

ًمٙمهل ٟمٙمٛمهؾ  ،ف ههذا إصهؾا ُم٤م ٓ جيقز سمٞمٕمف ٓ جيقز رهٜمهرهقٟم٦م إذً اعمٕملم اًمإصؾ أن هذا قم٘مد أصمره هق سمٞمع 

هق اًمثٛمرة ىمٌؾ سمدو صهالطمٝم٤م وذم ُمٕمٜمه٤مه  :رء واطمد ٓ جيقز سمٞمٕمف ًمٙمـ جيقز رهٜمف وٟم٘مقلهٜم٤مك يمالم اعمّمٜمػ 

وم٤مًمثٛمرة ىمٌؾ سمهدو صهالطمٝم٤م واًمهزرع إظميه يٌدو صالطمٝم٤م يمذًمؽ، اًمزرع إظمي ٕن اًمزرع إظمي ٓ 

 كوًمٙمٜمهف ُمته صه٤مطمٌف قز رهٜمهف ٕٟمهف ُمه٤م زال ذم ُمٚمهؽًمٙمـ جيه ،جيقز رهٜمف وإن مل جيز سمٞمٕمف قمغم ؾمٌٞمؾ آٟمٗمراد

 -إذا طمؾ إضمؾ صمؿ سمدا صالطمف وم٢مٟمف جيقز ًمف سمٞمٕمف سمٕمد ذًمؽ ؟ص٤مطم٥م اًمديـُمٜمف يًتقذم 

صمهالث ُمهـ أن اًم٘مٌض ًمف أصمر ذم اًمٕم٘مقد ًمٙمؿ ىمٌؾ درؾملم أٟم٤م ذيمرت  ،وٓ يٚمزم إٓ سم٤مًم٘مٌض :٘مقل اعمّمٜمػي

ه ومٌٕمض اًمٕم٘مقد اًم٘مٌض ذط ًمّمحتف وذيمرٟمه٤م صمالصمه٦م ،ضمٝم٤مت ًَّ ؿ واًمنمهيم٦م قمهغم ٚمَ قم٘مهقد وههل اًمٍمه  واًم

 ،ار٦ٌم واًمهرهـ يمهذًمؽ وم٢مٟمهف قم٘مهد ًمٚمزوُمهف قا وههٜم٤مك قم٘مقد اًم٘مٌض ذط ًمٚمزوُمٝم٤م وهل ذيمرٟم٤م قم٘مدً  ،اعمذه٥م

 ٤م٤م ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ ومٞمف وهذا ذم ؾم٤مئر قم٘مقد اًمٌٞمققمه٤مت ومٞمٙمهقن اًم٘مهٌض ذـًمهاًم٘مٌض ذـمً  : أن يٙمقناًمٜمقع اًمث٤مًم٨م

وسمٜمه٤مء قمهغم  ،اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ًمزم اًمٕم٘مد ٧مٌْمإذا ىمُ  :سمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقلو ،ًمٜم٘مؾ اعمٚمؽ وُمثٚمف اإلضم٤مرة أيًْم٤م

ٌض اًمٕم٘مهد وم٢مٟمهف يٙمهقن ا ُمـ اًمٗمقائد ذم اجلٛمٚم٦م ومٔم٤مهره٤م واوح يٕمٜمل ُمٜمٓمقق اجلٛمٚم٦م أٟمف إذا ىمُ ذًمؽ ٟم٠مظمذ قمددً 

ًمٕم٘مهد ًمهٞمس ُمٗمٝمقم هذه اجلٛمٚم٦م أٟمف ىمٌؾ اًم٘مٌض ىمٌؾ ي٘مٌض اًمدائـ اًمٕملم اعمرهقٟم٦م وم٢من ا :أول رء ٟم٘مقل ،٤مٓزُمً 

إٟمهف قم٘مهد ضمه٤مئز وقم٘مهد  :ُم٤م ُمٕمٜمهك ىمقًمٜمه٤ماٟمٔمر ُمٕمل  ،قم٘مد صحٞمح وًمٙمٜمف قم٘مد ضم٤مئز ،سمالزم وإٟم  هق قم٘مد ضم٤مئز

إٟمف قم٘مد ٓزم ٓ جيقز ًمؽ اًمرضمقع ومٞمف إٓ سمرو٤م اًمٓمر  أظمر وأُم٤م اًمٕم٘مد اجل٤مئز وم٢مٟمف جيقز عمهـ  :إذا ىمٚمٜم٤م ؟ٓزم

 ٤مٞمجقز اًمرضمهقع ومٞمٝمهومار٦ٌم ىمٌؾ اًم٘مٌض قم٘مد ضم٤مئز ف، ويٚمٖمٞميرضمع ذم هذا اًمٕم٘مد  ،يرضمع ومٞمف نهق ضم٤مئز ذم طم٘مف أ

رههـ  ئوهٙمذا اًمرهـ ُمثٚمف ومٚمق أن اُمهر ،سمٕمد اًمٕم٘مد يٙمقن ٓزم ٓ جيقز اًمرضمقع ومٞمف إٓ سمرو٤م اًمٓمر  أظمرو

٤م ومٞمجقز ًمٚمراهـ واعمهرهتـ ُمًٕمه ،٢مٟمف ىمٌؾ أن ي٘مٌْمف إي٤مه٤م وم٢مٟمف قم٘مد ضم٤مئزوما أو ٟمحق ذًمؽ ٤م ًمٜم٘مؾ ؾمٞم٤مرة أو قم٘م٤مرً قمٞمٜمً 

سمٕمهد اًم٘مهٌض وم٢مٟمهف  ،اا ضم٤مئزً ا يٙمقن قم٘مدً إذً  ل:ومٜم٘مق ،ؾمآظمذ هذه اًمٕملم وأسمٞمٕمٝم٤م وٟمحق ذًمؽ :ومٞم٘مقل أن يرضمع ومٞمف

ضم٤مئز ـمًٌٕم٤م ٕن احلؼ ًمف ومٞمجهقز  طمؼاًمرضمقع ومٞمف وذم طمؼ اعمرهتـ هق ٓ جيقز ٤م ذم طمؼ اًمراهـ ا ٓزُمً يٙمقن قم٘مدً 

طمؼ اًمراهـ دون اعمرهتـ إٓ سم٤مًم٘مٌض  وٓ يٚمزم اًمٚمزوم هٜم٤م إٟم  هق ذم :ذم ىمقًمٜم٤مإًذا  ،طم٘مف وىم٧م ُم٤م ؿم٤مءيً٘مط أن 
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اجلٛمٚم٦م وههل ىمهقل اعمّمهٜمػ هذه ُم٠ًمًمت٤من ذم  يقمٜمد ،ىمٌؾ اًم٘مٌض هق ضم٤مئز ذم طمؼ اًمٓمروملمأٟمف يدًمٜم٤م قمغم ذًمؽ 

وههق  :يٙمقن وم٘مه٤مل سمؿَ اًم٘مٌض ذيمر اعمّمٜمػ  ؟يٙمقن اًم٘مٌض ؿَ سمِ  :اعم٠ًمًم٦م إومم ،وٓ يٚمزم إٓ سم٤مًم٘مٌض أو صمالث

 ًٓ واًمتخٚمٞم٦م ومٞم   ،ؾ ُم٤م يم٤من ُمٜم٘مقل ُمـ ُمٙمٞمؾ أو ُمقزون أو ُمٕمدود وهٙمذا يٜم٘مؾيم ،أي اًم٘مٌض ٟم٘مٚمف إن يم٤من ُمٜم٘مق

ا واًمٖم٤مًم٥م ذم اًمتخٚمٞم٦م إٟم  و٤مسمٓمف اًمٕمر  ٟمرضمهع ًمٚمٕمهر  إذً اعمٜم٘مقٓت ُمـ اًمٕم٘م٤مر وهمػمه سم٠مٟمف خيغم ذم همػم  ،ؾمقاه

ذه اًم٘م٤مقمهدة ٟمٗمهس هه ،أن آؾمهتداُم٦م شمٙمهقن يم٤مٓسمتهداء ُؾ ٌْهاعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يمررٟم٤م ىم٤مقمدة ىمَ  ،اًمٕمر  ٤مومذيمر و٤مسمٓمً 

ؿمهخص  :صهقرة ذًمهؽ ،يم  أن اًم٘مٌض ذط ًمٚمزوم وم٢من اؾمتداُم٦م اًم٘مٌض ذط ومٞمف أيًْمه٤م :ٟم٘مقل ،ٟمذيمره٤م هٜم٤م

أسم٘مف ُمٕمهؽ، ىم٤مل:  ٤م وم٘مٌض اًمدائـ هذا اًمٙمت٤مب ضمٕمٚمف قمٜمده ىمٌْمف صمؿ صم٤مين يقم٤م ورهٜمف يمت٤مسمً اؾمتدان ُمـ آظمر ُمٌٚمٖمً 

٤م ومٙم٠مٟمؽ أن ًم٧ًم ىم٤مسمًْمهف أرضمٕمتف إًمٞمعم٤م  : ظمالصأقمٓم٤مه ًمّم٤مطم٥م اًمٙمت٤مب ومٚم  أرضمع اًمٙمت٤مب ًمّم٤مطمٌف ٟم٘مقل

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٚمق أظمرج اًمراهـ هذه اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ُمهـ يهده إمم  ،ًمف وم٤مًم٘مٌض ذط واؾمتداُم٦م اًم٘مٌض ذط

 -اأصٌح اًمٕم٘مد ضم٤مئزً و اًمٚمزوميـ وم٢مٟمف ذم هذه احل٤مًم٦م زال داعم

يٙمهقن ُمهـ اًمِمهخص  هذه ؾمٝمٚم٦م ضمًدا أن اًم٘مٌض ىمد ،وىمٌض أُملم اعمرهتـ ي٘مقم ُم٘م٤مم ىمٌْمف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 ًمهف ًمهٞمس ويمهٞماًل  ،ل اشمٗم٘مه٤م قمٚمٞمهفٚمف وىمد يٙمقن أيًْم٤م ُمـ قمدْ ٟمٗمًف اًمذي هق اًمدائـ وىمد يٙمقن ُمـ ويمٞمٚمف إذا ويمّ 

 ٤م واشمٗمؼ قمهغم أن اًمهرهـ يٙمهقن اًمٙمته٤مب ُمهثاًل ُمـ آظمر أًمٗمً اىمؽمض  صقرة ذًمؽ أن رضماًل  ،وإٟم  ويمٞمؾ اًمٓمروملم

ىمهٌض أُمهلم و :ا وم٘مهقل اعمّمهٜمػإذً  ،٤مب قمٜمهد ومهالنٟمجٕمؾ اًمٙمت٤مب قمٜمد زيد اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف ٟمجٕمؾ هذا اًمٙمت :وم٘م٤مل

ويمٞمؾ اًمدائـ اًمدائـ هق اعمرهتـ ويمٞمؾ اعمرهتـ وىمد يٙمقن إُملم هق اًمٕمهدل اًمهذي  :صمٜملمآاعمرهتـ يِمٛمؾ أُملم 

هذه اًم٘م٤مقمدة ُمٌٜمٞم٦م قمغم إصهؾ اعمِمهٝمقر أن اًمقيمٞمهؾ واًمٜم٤مئه٥م ي٘مهقم ُم٘مه٤مم ـمًٌٕم٤م  ،اشمٗم٘م٤م قمغم ضمٕمؾ اًمرهـ قمٜمده

 اًمرهـ-هذه سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ قمـ سمٕمض أطمٙم٤مم  ،ذم يمؾ أطمٙم٤مُمف إصؾ

ده قمغم رء يإذا يم٤من اًمِمخص ووع يٕمٜمل اًمٞمد  ،إيدي يم  ٟمٕمٚمؿ ٟمققم٤من ،ىم٤مل: واًمرهـ أُم٤مٟم٦م قمٜمد اعمرهتـ

أو قمغم يمت٤ميب أو قمهغم  ؾمٞم٤مريعم٤م أوع يدي قمغم  ؽ،يد ُمٚمؽ إذا يم٤مٟم٧م ذم ُمٚمٙم ،صمالصم٦م :إن ؿمة٧م ىمؾ ،ُمـ إقمٞم٤من

، يًٛمك يد ُمٚمهؽهذا  ،ُم٤م ؿمة٧مومٞمٝم٤م يدي قمٚمٞمٝم٤م يد ُمٚمؽ ومٞمجقز زم أن أشمٍم  هٙمذا: وقم٤ٌمءي أو قمغم قم ُمتل 

ًمٙمـ إذا شمٚمٗمه٧م  ،ٟمقع صم٤مين يًٛمك يد أُم٤مٟم٦م ويد إُم٤مٟم٦م متٜمع ُمـ سمٕمض اًمتٍموم٤مت وشمٌٞمح سمٕمض اًمتٍموم٤مت هٜم٤مك

٦م ُمهـ يَ اًمٕم٤مدِ اًمٞمد  :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ُمـ إيدي شمًٛمك ،٤م ٕٟمف يد أُم٤مٟم٦مهذه اًمٕملم وم٢مٟمف ٓ يْمٛمـ إٓ أن يٙمقن ُمٗمرـمً 
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٤م ؾمقاء سمتٗمهريط أو سمهدون واًمٞمد اًمٕم٤مدي٦م إذا يم٤مٟم٧م قمغم قملم وشمٚمٗم٧م شمٚمؽ اًمٕملم وم٢مهن٤م شمْمٛمـ ُمٓمٚم٘مً  ،سم٤مب اًمتٕمدي

ًٓ أصٞماًل أو  أو اًمرهـ يد ىم٤مسمْمٝم٤م ؾمقاء يم٤من ويمٞماًل  ،شمٗمريط يده يد أُم٤مٟم٦م ٓ يْمهٛمـ إٓ إذا ومهرط  : وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقلقمد

واًمهرهـ أُم٤مٟمه٦م قمٜمهد  :  ومٞمف وهٙمذا وًمذًمؽ ي٘مهقل اعمّمهٜمػاًمتٍم  ومٞم  ٓ حيؼ ًمف اًمتٍم ومرط ذم ،ذم احلٗمظ

ٞمده يد أُم٤مٟم٦م ىمٌهؾ اًمقومه٤مء وماًمديـ طمتك ًمق أورم اًمديـ اؾمتقرم سمٕمد أن أيًْم٤م أُم٤مٟم٦م يٕمٜمل يده يد أُم٤مٟم٦م وًمق  ،اعمرهتـ

 وسمٕمد اًمقوم٤مء يِمٛمؾ اجلٛمٞمع-

ط إذا شمٕمهدى وومهرّ  ،تٕمهدىأي قمٜمد اعمرهتـ أو أُمٞمٜمف ٕن إُملم ٟم٤مئ٥م قمٜمف ٓ يْمٛمٜمف إٓ أن ي ،ىم٤مل: أو أُمٞمٜمف

هق اًمذي ضمٕمٚمف ذم ُمٙمه٤من همهػم حمٗمهقظ  ،هق اًمذي رُم٤مه ،يم٠من يٙمقن هق اًمذي أيمؾ اعمرهقن ،وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ يْمٛمـ

يٚمزُمهف وه ن  :ٟم٘مهقل ، يً٘مط اًمديـ ظمٓم٠مٓ ؟وم٢من شمٕمدى وشمٚمػ اًمرهـ أو سمٕمْمف ُم٤م اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞمف ،وهٙمذا

ُمهـ ف إن يمه٤من تهأو سم٘مٞمٛمُمهـ اعمثٚمٞمه٤مت إن يمه٤من  يْمهٛمـ اًمهرهـ إُمه٤م سمٛمهثكم ،اًمرهـ وأُم٤م اًمديـ ومٝمق سم٤مق سمح٤مًمف

 ويْمهٛمـ اًمهرهـ ذم ىمٞمٛمتهف يٌ٘مهك ُمه١مضماًل  يـ إذا يمه٤من ُمه١مضماًل دوأُم٤م اًمديـ وم٢مٟمف يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف وم٤مًماًم٘مٞمٛمٞم٤مت، 

واًمرهـ إٟم  هق سمدًمهف ههق  ،ُم٤م اًمديـ وم٢مٟمف يٌ٘مك سمح٤مًمف وٓ يً٘مط اًمديـأو ،٤م إمم طملم اًمًدادواًم٘مٞمٛم٦م شمٙمقن رهٜمً 

 -اًمذي يٌ٘مك ُمرهقن

ّل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ أٟمهف  ،٤م٤م أو حمٚمقسمً وٓ يٜمتٗمع سمٌمء ُمٜمف إٓ ُم٤م يم٤من ُمريمقسمً  :ل اًمِمٞمخي٘مق ضم٤مء قمـ اًمٜمٌَّ

أطمهد  ،وهذا احلدي٨م اؾمتدل سمف إئٛم٦م قمهغم أُمهريـ ،يم  قمٜمد أهؾ اًمًٜمـ (1)شٓ يٖمٚمؼ اًمرهـ ُمـ ص٤مطمٌف» :ىم٤مل

ذيمرمهه٤م ذيمرمه٤م سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ ؾمه٠مذم اؾمهتثٜم٤مءيـ  هذيـ إُمريـ أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمرهتـ أن يٜمتٗمع سم٤مًمٕملم اعمرهقٟم٦م إٓ

ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمه٤مًمٕملم اعمرهقٟمه٦م همهػم احلهدي٨م ىمٚمٜم٤م إٟمف وعم٤مذا  ،آ جيقز آٟمتٗم٤مع سم٤مًمٕملم اعمرهقٟم٦م أسمدً اعمّمٜمػ، 

ٕٟمف ًمق اٟمتٗمع سم٤مًمٕملم اعمرهقٟم٦م ؾمقاء سم٢مذن ُمـ اًمراهـ أو سمدون إذن ُمٜمف وم٢مٟمهف يٙمهقن ذم ُمٕمٜمهك  ؟ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك

ن هذه إًمهػ ارهتٜمه٤م ومٞمٝمه٤م ؾمهٞم٤مرة عمهدة ؿمهٝمر إ٤م صمؿ ٟم٤م اىمؽمو٧م ُمٜمؽ أًمٗمً ، أ,واوح  –٤م ٟمٗمٕمً  ضمرّ  اًم٘مرض اًمذي

إصهؾ أٟمهف ٓ ومٚمهذًمؽ ٤م ُمٌٚمغ يم٠مٟمف ىمرض ضمر ٟمٗمٕمً  ؟وهذه اًمًٞم٤مرة اؾمتخدُمٝم٤م ؿمٝمر يم٤مُمؾ يمؿ ىمٞمٛم٦م آؾمتخدام

، ذيمهره اعمّمهٜمػُم٤م  :اًمّمقرة إومم ،يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ صقرشم٤من ،شٓ يٖمٚمؼ اًمرهـ ُمـ ص٤مطمٌف»جيقز واحلدي٨م 

إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم اعمرهقٟم٦م ُمـ اًمدواب اًمتل شمريم٥م ٓ سمهد  اوم٤مًمّمقرة إومم إذً  ،٤م٤م أو حمٚمقسمً ىم٤مل: إٓ ُم٤م يم٤من ُمريمقسمً 

                                                 

 (-6357(- وٕمٞمػ اجل٤مُمع )2441وٕمٞمػ- اسمـ ُم٤مضمف )( 1)
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ٓ سمد أن شمٙمقن داسم٦م إُم٤م ُمريمقسمه٦م أو  ،ٚم٥م وم٘مطوإُمر اًمث٤مين أن شمٙمقن ُمـ اًمدواب اًمتل حُت  ،أن شمٙمقن داسم٦م شمريم٥م

سمٕمهد ذًمهؽ مل صهقرة أظمهرى  وؾمهت٠مي وم٢مٟمف ٓ جيقز ُمٓمٚم٘م٤م آٟمتٗم٤مع ا٤مداسم٦م حمٚمقسم٦م وم٘مط وُم٤م قمدا هذيـ اًمٜمققملم 

هذيـ إُمهريـ طمهدي٨م اؾمتثٜم٤مء واًمدًمٞمؾ قمغم  ،همػم هذيـ إُمريـ اعمريمقب واعمحٚمقبيٕمٜمل ذيمره٤م اعمّمٜمػ ي

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمهّٚمؿ ىمه٤مل اًمهرهـ يريمه٥م سمٜمٗم٘متهف إذا يمه٤من » :أيب هريرة ريض اهلل قمٜمف ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌَّ

 (1)شوقمغم اًمذي يريم٥م واًمهذي ينمهب اًمٜمٗم٘مه٦م :ىم٤مل ،٤م يمذًمؽر ينمب سمٜمٗم٘متف إذا يم٤من ُمرهقٟمً وًمٌـ اًمدَّ  ،٤مٟمً ُمرهق

وأُمه٤م  ذيـ إُمهريـقمغم أٟمهف إٟمه  اؾمهتثٜمك ههومدل هذا احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم و ،أي اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمٕملم اعمرهقٟم٦م

أٟمف ٓ جيهقز  :ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م أُمريـهذه اجلٛمٚم٦م  ،ن اًمرهـ ٓ يٖمٚمؼ ُمـ ص٤مطمٌفأٞمٌ٘مك قمغم احلدي٨م إول ومإصؾ 

٤م ٓ ي٘مه٤مس قمٚمهٞمٝم  ٤م وحمٚمقسًمهٓ سمد أن يٙمقن ُمريمقسًمه :اًمنمط إول ،آٟمتٗم٤مع سم٤معمريمقب واعمحٚمقب إٓ سمنمـملم

ومه٢من  ،ٟمف ٓ سمد أن يٙمقن ىمد أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝم  اًمراهـأ :إُمر اًمث٤مين ،٘م٤مس اًمًٞم٤مرة ٓ ي٘م٤مس أي رء آظمرشمٓ  ،همػممه٤م

هّل يم٤من اًمذي يٜمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م هق ص صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾّمهٚمؿ ٤مطمٌٝم٤م وم٢مٟمف ٓ جيقز آٟمتٗم٤مع سمريمقا٤م وٓ سمٚمٌٜمٝم٤م ٕن اًمٜمٌَّ

يمه  وًمهٜمٕمٚمؿ أن اعمهذه٥م  ،ومال سمد ان يٙمقن هق اًمذي أٟمٗمؼ قمٚمٞمٝمه٤م (2)شوقمغم اًمذي يريم٥م وينمب اًمٜمٗم٘م٦م» :ىم٤مل

ـ اًم٘مٞمه٤مس ٓ ٓ ي٘م٤مس قمٚمٞمٝم  رء آظمر ٕن هذيـ ُمًتثٜمٞم٤من ُمـ اًم٘مٞمه٤مس واعمًهتثٜمك ُمه : إٟمفي٘مقلذيمرت ًمٙمؿ 

 ,يهذيمره اعمّمهٜمػ ؾم٠مذيمره سمنهقم٦م ومل  –إُمر اًمث٤مين ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمت٠مظمريـ أٟمف جيقز  ،ي٘م٤مس قمٚمٞمف

٤م إذا أذن اًمهراهـ جم٤مًٟمه :مل ي٠مذن ومٞمٝم٤م اًمهراهـٓطمظ اًمّمقرة إومم  ،أٟمف جيقز آٟمتٗم٤مع سم٤معمرهقن إذا أذن اًمراهـ

اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء أذن اًمهراهـ ٓ سمهد ٕمٜمل مه٤م سمٞمع ي٘مرض وإٟم  ؾمٌٌف ؾمٌٌف اًمويم٤من اًمديـ ًمٞمس 

يمؾ ىمرض  ،اًم٘مرض ٓ جيقز أن يٜمتٗمعهٜم٤مك: ىمٚمٜم٤م ٕٟمف  ٤مسم٢مذن ُمٜمف وأن يٙمقن اًم٥ًٌم اًمديـ سمٞمع وًمٞمس ؾمٌٌف ىمرًو 

ًمٙمـ يًهتثٜمك إذا يمه٤من اًمهديـ  ،وهذه ُمـ اعمٜم٤مومع ،ٓ جيقز أن يٜمتٗمع ُمـ اعمًت٘مرض ُمٜمف رء ٓ سمٕملم وٓ سمٛمٜمٗمٕم٦م

 -اًم٘مرضٌٌف همػم ؾم

 ،إصهؾههذا ٚمرهـ وم٢مهن٤م شمٙمقن ًمٚمهراهـ ًمٟم ء ون يمؾ رسمح أيٕمٜمل  ،وًمٚمراهـ همٜمٛمف ُمـ همٚمتف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 اًمرهـ ًمّم٤مطمٌف-

                                                 

 (-2512صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)

 ؾمٌؼ خترجيف-( 2)
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ا يٙمتًه٥م وٟم ئهف اعمتّمهؾ واعمٜمٗمّمهؾ يمالمهه٤م ههذا ىم٤مل: همٜمٛمف ُمـ همٚمتف إذا يم٤من ي١مضمر ويمًٌف إن يم٤من قمٌدً 

٤م اًمريمقب واحلٚمٞم٥م سم٤مًمنمط اًم٤ًمسمؼ وههق أن يٙمهقن ُمٜمٗمً٘مهاًمٜم ء وُمـ اًمٖمٚم٦م ُمـ وإٟم  يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ  ،إصؾ

 قمٚمٞمف-

ومٚمهق أن اًمِمه٤مة وًمهدت ومه٢من وًمهد اًمِمه٤مة  ،٤م ُمع إصؾأي أن اًمٜم ء يٙمقن رهٜمً  ،٤م ُمٕمفىم٤مل: ًمٙمٜمف يٙمقن رهٜمً 

 -أيًْم٤م ٤ميٙمقن رهٜمً 

اًمذي قمٚمٞمف اًمٖمرم واعم١مٟمه٦م واًمٙمٗمهـ وهمهػم ذًمهؽ يٕمٜمل  ،ىم٤مل: وقمٚمٞمف همرُمف ُمـ ُم١مٟمتف وخمزٟمف ويمٗمٜمف إن ُم٤مت

ىمٌهؾ  ىمٚمٜمه٤م ،هق اعم٤مًمؽ إصكموإٟم  شمٙمقن قمغم اًمراهـ ٓ قمغم اعمرهتـ يٕمٜمل إن يم٤مٟم٧م ُم١مٟم٦م طمٗمظ طمٗمظ اخلزاٟم٦م و

ههذه اجلٛمٚمه٦م  ،٤م وم٢مٟمف جيقز أن يريم٥م وأن حيٚم٥م سم٘مدر اًمٕمٚمػ٤م أو حمٚمقسمً ذم يمالم اعمّمٜمػ أٟمف إذا يم٤من ُمريمقسمً  ىمٚمٞمؾ

وأُمه٤م إذا  ،٤م ُمع أصهٚمفي٤ٌمع وإذا سمٞمع ومٞمٙمقن رهٜمً  ٌـ إذا زاد قمـ ىمدر اًمٕمٚمػ وم٢مٟمفٚمشمٗمٞمدٟم٤م سمٛم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهل أن اًم

 -ٟم٘مص اًمٚمٌـ قمـ ىمدر اًمٜمٗم٘م٦م وم٢من اعمرهتـ يرضمع سم٤مًمٜم٤مىمص قمغم ُم٤مًمؽ اًمٕملم

هذه اًمٕملم وهق اعمديـ أشمٚمٗمف أي أشمٚمػ ص٤مطم٥م اًمٕملم سمٕمتؼ، وإن أشمٚمٗمف أو أظمرضمف ُمـ اًمرهـ  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ىمه٤مل: أقمت٘مه٧م ههذا ، ًمهق جيقز أن يٕمت٘مف هٙمـ ذم يدمل يإن اعمرهقٟم٦م أو أظمرضمف ُمـ اًمرهـ سمٕمتؼ ٕن اًمٕمتؼ طمتك و

وٟمحهـ ٟمٕمٚمهؿ أن أم اًمقًمهد ٓ جيهقز سمٞمٕمٝمه٤م ذم ىمْمه٤مء  ،ُمرهقن أو اؾمهتٞمالد أي ضمٕمٚمٝمه٤م أم وًمهداًمذي هق اًمٕمٌد 

سمٕمهد يم٤من ُمٕمٝمؿ صمؿ ظم٤مًمػ صمؿ رضمع  ،صمؿ رضمع ًم٘مقرؿ سمٕمد ذًمؽ ٤م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ وظم٤مًمػ قمكمّ اًمّمح٤مسم٦م مجٞمٕمً 

صمهؿ رضمهع ريض  (1)رأيؽ ُمع اجل قم٦م أطم٥م إًمٞمٜم٤م ُمـ رأيؽ سمٕمد ذًمؽ وطمهدك ين:قمٌٞمدة اًمًٚم ىم٤مل ًمف أسمق  ،ذًمؽ

 اؾمتقًمده٤م ضمٕمٚمٝم٤م أم وًمد وم٢مهن٤م ٓ يٛمٙمـ سمٞمٕمٝم٤م- ذاوم٢مٟمف إ ،اهلل قمٜمف ًم٘مقل اجل قم٦م

شمٚمٗمٝمه٤م أظمهذه٤م أههذه اًمٕمهلم ُمهثاًل يٕمٜمل ًمق أن اًمراهـ وهق يًهتخدم  ،٤م ُمٙم٤مٟمفرهٜمً يٙمقن ىم٤مل: ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف 

ًٓ  ،٤مويٙمقن رهٜمً  ؟يمؿ ىمٞمٛمتف ،ي سم٘مٞمٛم٦م اًمرهـجي٥م أن شم٠م :ا ومٜم٘مقلقمٛمدً   جيهقز أن يٙمهقن اًمرهـ جيقز أن يٙمقن ُم٤م

 -٤م ُمٙم٤مٟمفطمٞمٜمةذ ومٕمٚمٞمف ىمٞمٛمتف ومٞمٙمقن رهٜمً  ،اٟم٘مدً 
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ن ضمٜمك قمغم اعمرهقن همػمه أي همػم ُم٤مًمٙمف ومٝمق اخلّمؿ ومٞمف أي وم ًمٙمف ههق إوإن ضمٜمك قمٚمٞمف همػمه أي و :ي٘مقل

وم٢مٟمهف يتٕمٚمهؼ طم٘مهف اهذه اًمٕمهلم قمٜمهد قمهدم  رضمع ًمف وأُم٤م اعمرهتـي ٦مٕن اعمٚمؽ احل٘مٞم٘م ،اخلّمؿ ومٞمف وًمٞمس اعمرهتـ

 اًمقوم٤مء-

٤م ُمثهؾ أي يمؾ رء ي٘مٌض سم٥ًٌم اًمرهـ سم٥ًٌم اًمهديـ وم٢مٟمهف يٙمهقن رهٜمًه ،ىم٤مل: وُم٤م ىمٌض سمًٌٌف ومٝمق رهـ

 مت٤مًُم٤م-اًمٜم ء 

ا ومجٜمك قمغم همػمه وم٤معمجٜمل قمٚمٞمهف أطمهؼ سمرىمٌتهف ومه٢من ومهداه يم٤من قمٌدً يٕمٜمل وإن ضمٜمك اًمرهـ قمغم همػمه  :ي٘مقل

ًٓ  ،ٙمف ومٝمق رهـ سمح٤مًمفُم٤مًم  ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن اعمجٜمل قمٚمٞمف خمػم سملم أُمريـ إُم٤م أن يتٛمٚمهؽ اًمرىمٌه٦م وإُمه٤م أن ي٠مظمهذ سمهد

 :ٟم٘مهقل ،وم٢من ومداه ُم٤مًمؽ اًمٕملم ومٝمق رهـ سمح٤مًمف ،اعمجٜمل قمٚمٞمف أطمؼ سمرىمٌتف :وًمذًمؽ ىم٤مل ،ىمٞمٛم٦م اجلٜم٤مي٦موهل ُمٜمٝم٤م 

 -ًمْم نٕٟمف ُمـ سم٤مب ارهـ اًمإن اًمٗمدي٦م ٓ شمً٘مط اًمرهـ سمؾ يٌ٘مك 

ومٞمٝم٤م ٕهنه٤م ُمًه٤مئؾ ُمتٕمٚم٘مه٦م سم٤مًمٕمٌهد اؾمتٕمجٚم٧م ـمًٌٕم٤م اعم٤ًمئؾ اًم٤ًمسم٘م٦م  ,ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م وهذه  –ل اًمِمٞمخ ي٘مق

اًمديـ ومٚمؿ يقومهف  إذا طمّؾ  :هذه هل ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م ظمٓم٠م ذم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ،وهذا همػم ُمقضمقد

سمٞمهع  :وىمقًمهف ،ىم٤مل: سمٞمع اًمهرهـ؟ ضم٤مء وىم٧م إضمؾ واًمراهـ اًمذي هق اعمديـ مل يػ سم٤مًمديـ ُم٤مذا يٗمٕمؾ :اًمراهـ

ن يتٛمٚمؽ اًمدائـ هذه اًمٕملم اعمرهقٟم٦م يم  ئمهـ سمٕمهض أأٟمف ٓ جيقز  :احلٙمؿ إول ،اًمرهـ ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م طمٙمٛملم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سماإلُم٤مم أمحد  ٤مؾمتدل قمٚمٞمٝما هوهذ ،اًمٜم٤مس  اإذً  (1)شٓ يٖمٚمؼ اًمرهـ ُمهـ صه٤مطمٌف»٘مقل اًمٜمٌَّ

ذم  ههذه اًمٕمهلم اعمرهقٟمه٦م ًمهؽ :يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ي٘مقل ،ٟم٦م يم  ئمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مسٓ يتٛمٚمؽ اًمدائـ اًمٕملم اعمرهق

ًٓ  :ٟم٘مقل !وم٢مذا مل آشمؽ سم٤مًمديـ ذم إضمؾ وم٢من اًمٕملم ًمؽاًمديـ اًمٗمالين:   هذا اًمنمهط سم٤مـمهؾ ٕن ههذا اًمنمهط أو

سمٞمٕمه٧م  ومه٢مذا ،سمهؾ جيه٥م أن شمٌه٤مع اًمٕمهلم ،ٓ يتٛمٚمٙمٝم٤م ٓ سمنمط وٓ سمدوٟمهف :خي٤مًمػ ُم٘مت٣م اًمٕم٘مد وطمٞمٜمةذ ٟم٘مقل

ن يدظمؾ ُمهع اعمِمهؽميـ ذم اعمهزاد اًمهدائـ جيهقز أن يهدظمؾ أجيقز ًمٚمِمخص  ،ٓ سمد أن شم٤ٌمع ،اؾمتقرم ُمٜمٝم٤م اًمديـ

ًٓ ٓ جيقز ٕٟمف ُم٤ٌمذة ف ُمـ ىمٞمٛم٦م اًمٕملم ًمٙمـ أن يتٛمٚمٙمٝم٤م ُمٕمٝمؿ يمٛمزاود وم٘مط صمؿ سمٕمد ذًمؽ يًتقذم ديٜمَ  يٙمهقن أو

وم٘مد ي٘مقُمٝم٤م سمٖمػم ىمٞمٛمتٝمه٤م احل٘مٞم٘مٞمه٦م ًمهذًمؽ ُمٜمهع ُمٜمهف  ً  أٟمف يٙمقن ُمتٝم :إُمر اًمث٤مين ،٤م سمٞمع سم٤مًمديـ هذا ُمـ ضمٝم٦مسمٞمٕمً 

 -شٓ يٖمٚمؼ اًمرهـ ُمـ ص٤مطمٌف» احلدي٨م سيح و

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف- (1)



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 239 

إن ًمهف طم٤مًمته٤من ٟمٜمتٌهف ًمهف  :ٟم٘مهقل ؟ُمـ اًمذي يٌٞمع هذا اًمرهـ ،سمٞمع اًمرهـ :ىمقل اعمّمٜمػُمٕمٜم٤م اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

وههق  ,ىمهد أذن ًمٚمٛمهرهتـ ن اًمراهـ إذا يم٤م –ٟمٕمٜمل سم٤مًمراهـ اعمديـ  ,إذا يم٤من اًمراهـ  :احل٤مًم٦م إومم ،ُمٝمٛم٦م ضمًدا

ىمه٤مل: ، إذا أذن ،إٟمف طمٞمٜمةذ جيقز سمٞمٕمٝم٤م :ومٜم٘مقل :أن يٌٞمع اًمٕملم أو أذن ًمٚمٕمدل اًمذي سمٞمده اًمٕملم أن يٌٞمٕمٝم٤م ,اًمدائـ 

مل ي٘مهؾ  ،ن ؾمٙم٧م٠مإذا مل ي٠مذن سم :احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،أذن ًمف ،جيقز سمٞمٕمٝم٤م اإذا ضم٤مء إضمؾ ومل أوومؽ طم٘مؽ ومٌع اًمٕملم إذً 

٤م وإٟمه  يرومهع إُمهر ًمٚمحه٤ميمؿ إٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمهرهتـ أن يٌٞمهع اًمٕمهلم ُمٓمٚمً٘مه :ٟم٘مقل ؟وم  احلٙمؿ ،ٝم٤مٓ شمٌٕم :أو ىم٤مل

وًمذًمؽ اًمٕملم اعمرهقٟمه٦م ٓ شمٌه٤مع إٓ سمه٢مذن اًم٘مه٤ميض  ،وم٢من أسمك سم٤مقمف احل٤ميمؿ هق :اًم٘م٤ميض ومٞمجؼم اًمراهـ قمغم اًمٌٞمع

 ؟ُمـ اًمهذي يٌٞمهع ،سمٞمع اًمرهـ :وهذا ُمٕمٜمك ىمقل اعمّمٜمػ ،ُم٤م قمدا ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤موقمـ ـمريؼ اعمحٙمٛم٦م 

مل ي٠مذن سم٠من ؾمٙم٧م وم٢مٟمهف ذم وإن ٚمٛمرهتـ أو اًمٕمدل اًمذي سمٞمده اًمٕملم وم٢مٟمف هق اًمذي يٌٞمٕمٝم٤م ًمإن يم٤من ىمد أذن  :ٟم٘مقل

 ،قمـ ـمريؼ اًم٘مه٤ميضٓ سمد أن يٙمقن إذا اُمتٜمع يٌٞمٕمٝم٤م احل٤ميمؿ  وأاًمٕملم سمٌٞمٕمٝم٤م  هذه احل٤مل إٟم  جيؼم احل٤ميمؿ ص٤مطم٥َم 

هذا أصهؾ ُمهـ  ،واعمٕم٤مُمالت يٛمٜمع اًمتٍم  ومٞمٝم٤م إٓ سم٢مذن احل٤ميمؿ وزم إُمروًمذًمؽ هٜم٤مك قمدد ُمـ اًمتٍموم٤مت 

 ،أصقل اًمنمع ًمذًمؽ يمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمقزم إُمر ٓ ذم اًمٕم٤ٌمدات وٓ ذم اعمٕم٤مىمهدات وٓ ذم اجلٜم٤ميه٤مت

 -ُمتٕمٚم٘م٦م سمقزم إُمر ومٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم ُمتٕمٚم٘م٦م سمقزم إُمراحلدود وًمذًمؽ 

َ ووُ  :ي٘مقل  يٕمٜمل أن احلؼ ي٘م٣م ُمـ اًمثٛمـ وٓ شمتٛمٚمؽ اًمٕملم- ،صمٛمٜمف احلؼ ُمـ ذمر

قمـ اًمديـ ومه٢من سمه٤مىمل  اًمرهـىم٤مل: وسم٤مىمٞمف ًمٚمراهـ إن سم٘مل رء وم٢من مل يٌؼ رء ومال رء ًمف وإن ٟم٘مص ىمٞمٛم٦م 

 -اًمديـ يٙمقن ذم اًمذُم٦م

اؿمؽمط قمٚمٞمؽ  :٤م وىم٤مليٕمٜمل رضمؾ سم٤مع ًمِمخص سمٞمٕمً  ،ط اًمرهـ أو اًمْمٛملم ذم اًمٌٞمعوإذا ُذ  :ي٘مقل اعمّمٜمػ

ًمـ أؾمٚمٛمؽ اًمٕمهلم  :ىم٤مليٕمٜمل  ، وم٠مسمك اًمراهـ أن يًٚمٛمف أو أسمك اًمْمٛملم أن يْمٛمـ٤م أو اؿمؽمط قمٚمٞمؽ يمٗمٞماًل هٜمً ر

 أو أن ي٘مٌْمهف اؿمؽمط أن شمرهـ قمٜمدي سمٞمتؽ اًمٗمالين وًمٙمٜمف ُم٤م ؾمهٚمٛمف اًمٕمهلم رومهض أن خيهكم اًمهدار ُمهثاًل  :ىم٤مل

ٓ أىمٌهؾ سم٤مًمٙمٗم٤مًمه٦م ومه٠مسمك  :ن ىمه٤ملأؿمؽمط أن يْمٛمٜمؽ ومالن ُمـ اًمٜم٤مس ٕٟمف ُمكمء ومٚم  ىمٞمؾ ًمٗمهال :اعمٜم٘مقل أو ىم٤مل

َ ىم٤مل: ظُم ، اًمْمٛملم أن يْمٛمـ ٟمهقع  ، وههذا٤ًمئر اًمنموطيموٛملم رهـ وٓ اًم٤ٌمئع سملم اًمٗمًخ وسملم إىم٤مًمتف سمال  ػمر

وشمٙمٚمٛمٜمه٤م قمهـ ظمٞمه٤مر  ,إن اًمنمط إذا اٟمتٗمك وم٢مٟمهف طمٞمٜمةهذ  :ومٜم٘مقل ،اًمنمط إذا اٟمتٗمكوهق ظمٞم٤مر ُمـ أٟمقاع اخلٞم٤مر 

 يم  ؾمٌؼ-ُمـ ًمف طمؼ اًمنمط خمػم سملم أُمريـ أن اًمنمط إذا اٟمتٗمك وم٢من  ,اًمنموط 
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  باب الصلح

إن اًمّمٚمح ُمٕم٤مىمهدة يهدل  :وىمقل اًمٕمٚم ء ،اعمراد سم٤مًمّمٚمح هق ُمٕم٤مىمدة ،سم٤مب اًمّمٚمح :ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل

اًمهرهـ قم٘مهد  ،إن اًمٙمٗم٤مًم٦م قم٘مهد ُمًهت٘مؾ ،إن احلقاًم٦م قم٘مد ُمًت٘مؾ :ىمٚمٜم٤مٟمحـ  ، سمذاشمفا ُمًت٘ماًل قمغم أٟمف ًمٞمس قم٘مدً 

 وإٟمه  ههق ُمٕم٤مىمهدة ا ُمًت٘ماًل أُم٤م اًمّمٚمح وم٢مٟمف ًمٞمس قم٘مدً  ،اإلضم٤مرة سمٞمع ُمٜم٤مومع وهٙمذا ،ُمًت٘مؾ اًمٌٞمع قم٘مد ،ُمًت٘مؾ

قمغم ـم٤مًمه٥م اًمٕمٚمهؿ أن اًمّمٚمح جي٥م  ٤م،إمم اًمٕم٘مقد إظمرى وهذه ُم٠ًمًم٦م جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ أن يٕمرومٝم ي١مول

 :سمٞمه٧م وم٘مه٤مليم٤مٟم٧م ذم ذُمتهف  ،٤م سمٕملم قمـ قملمص٤مًمح ؿمخًّم  ئومٚمق أن اُمر ،يٕمر  ُم٤م هق اًمٕم٘مد اًمذي شم١مول إًمٞمف

وم٢مهنه٤م ٕمهلم سمًمق أٟمهف صه٤محلف سمٛمٜمٗمٕمه٦م  ،ٕٟمف ص٤مًمح سمٕملم قمـ قملم ٤موم٢من هذا يًٛمك سمٞمٕمً  ف:ص٤محلتؽ سمٌٞم٧م آظمر سمدًم

ًٓ  ىم٤مل: أٟم٤م أـمٚم٥مًمق أٟمف ص٤محلف سمٜم٘مد قمـ ٟم٘مد  ،شمٙمقن إضم٤مرة ُمثاًل  اخلٛمًهٛمة٦م ريه٤مل  ُمـ ههذه مخًٛمة٦م أقمٓمٜمل سمد

، إًذا وهٙمهذا ذًمهؽ وهمهػم اًمٍمه ٞمع ذوط ومٞمِمؽمط ومٞمف مج سوًم٤مٝمذا اًمٕم٘مد يًٛمك ومدوٓر وم٘مط  ُمة٦مأقمٓمٜمل 

 -ا ومٝمق ُمٕم٤مىمدةُم٤م اًمذي ي١مول إًمٞمف وُم٤م اًمذي يرضمع إًمٞمف إذً أن ُيٕمر  يمؾ قم٘مد صٚمح  جي٥م

 ،وُمـ أؾم٘مط سمٕمض ديٜمف أو وه٥م همريٛمف سمٕمض اًمديـ اًمذي ًمف ذم يده ضمه٤مز :ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ٟمٌهدأ سمه٠مول صهقرة وههل  ،ر٤م طمٙمهؿ خيّمهٝم٤م ٙمؾ صقرة ُمـ صقر اًمّمٚمحوم ةن اًمّمٚمح ُمٕم٤مىمدإ :ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ

 :صقرة اإلؾم٘م٤مط ًمٌٕمض اًمديـ شم٠مُمٚمقا ُمٕمل رضمهؾ ًمهف قمهغم آظمهر أًمهػ وم٘مه٤مل ًمهف ،ىمْمٞم٦م إؾم٘م٤مط سمٕمض اًمديـ

ّٓ وًمٜم٘مؾ إ ؟ُم٤م رأيٙمؿ ذم هذا اًمٕم٘مد :أقمٓمٜمل مخًٛمة٦م وأسمرأشمؽ سم٤مًم٤ٌمىمل قمٜمدك مخًٛمة٦م ذم ذُمتؽ وم٘مٚم٧م  ،نهن  طم٤م

 ًٓ ٟمًٛمٞمف س  ـمًٌٕم٤م هق ٟمٗمس اًمٜم٘مهد  ؟ًمٞمس يمذًمؽأسمٞمع ٟم٘مد سمٜم٘مد  ؟سمٞمع أًمٞمس هذا ُمةتلم  ُمٜمٝم٤م ُمة٦م أو ؾمآظمذ سمد

جيه٥م أن إًذا  ،ٞمج٥م ومٞمٝم  اًمت صمؾ وجي٥م ومٞمٝم  اًمت٘مه٤مسمضومجي٥م ومٞمف اعم٤مٓن إذا يم٤مٟم٤م رسمقيلم ويم٤مٟم٤م ُمـ ضمٜمس واطمد 

أٓ أٟمٔمر طم٤مًم٦م أظمرى  ،سمٕمد ذًمؽ اًم٘مٞمقد اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚم ء شم٠مظمذأريدك أن شمٕمر  اإلؿمٙم٤مل صمؿ  ،يٙمقٟم٤م ُمت صمٚملم

إذا إؾم٘م٤مط سمٕمض اًمديـ يدور ومٞمف ؿمٌف سملم قم٘مد حمرم وسمهلم قم٘مهد  ،أسمرأشمؽ :ىم٤مل ئًمق أن اُمر ؟يِمٌٝمٝم٤م رء آظمر

ه ٤مإُمر اًمث٤مين أن ومٞمف ؿمٌف سم٤مًمٕم٘مد اعمحرم إذا يمه٤من سمٞمًٕمه ،ومٞمف ؿمٌف سم٤مًمٕم٘مد اعم٤ٌمح أن يؼمأه سمٌٕمض اًمديـ ،ُم٤ٌمح  ٤مرسمقيًّ

 ٤ما ُم٤ٌمطًمه٤م ويِمهٌف قم٘مهدً ا حمرًُمهاًمديـ يِمٌف قم٘مهدً  اًمّمٚمح اًمذي هق إؾم٘م٤مط سمٕمضيِمٌف ٤م قم٘مد ٜمه ، ووح؟سمرسمقي

إذا وضمد هذان اًمنمهـم٤من  ،أن إؾم٘م٤مط سمٕمض اًمديـ جيقز سمنمـملم ,ٟمٛمٌم قمغم اعمذه٥م  ,وًمذًمؽ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء 

ه ٤موإذا اٟمتٗمك هذان اًمنمـم٤من وم٢مٟمف طمٞمٜمةذ يٙمقن سمٞمًٕمه ،وم٢مٟمف يٙمقن ُمـ قم٘مقد اإلؾم٘م٤مط وقم٘مقد ار٤ٌمت سمٛمثٚمهف  ٤مرسمقيًّ
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صه٤محلتؽ  :ٓ ي٘مقل ،ٟمف ٓ سمد أٓ يٙمقن سمٚمٗمظ اًمّمٚمحأ :اًمنمط إول ؟هذان اًمنمـم٤من ُم٤م مه٤م ،ومٞمٙمقن قم٘مد رسم٤م

وٟمحهق سمٚمٗمظ ه٦ٌم أو سمٚمٗمظ إؾم٘م٤مط أو سمٚمٗمهظ اإلسمهراء  ، وإٟم  يٙمقنًمٗمظ صٚمح ؿمٌٞمف سمٚمٗمظ سمٕمتؽ ومٝمق ُمٕم٤مىمدةٕن 

ٗمهظ اًمٌٞمهع وٓ ٚمٗمظ ار٦ٌم أو اإلؾمه٘م٤مط أو اإلسمهراء وٓ يّمهح سمٚمسما ٓ سمد أن يٙمقن إذً  ،٘مري٦ٌماًم اتاًمٕم٤ٌمر ذًمؽ ُمـ

ووح ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ههذا  ،رسم٤م ُمـ يمقٟمفٟمخرج وًمٙمل  ،ٕن اًمّمٚمح ُمٕم٤مىمدة حيتٛمؾ اًمٌٞمع ،يّمح سمٚمٗمظ اًمّمٚمح

ٓ سمد أن ٓ يِمؽمط قمٜمهد اًمٕم٘مهد ٕٟمهف إذا  :اًمنمط اًمث٤مين قمٜمدهؿ ًمٙمل جيقز إؾم٘م٤مط سمٕمض اًمديـ ي٘مقل ؟اًمنمط

وهٌتؽ ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ  :سمنمط ي٘مقل :ٓ ي٘مقل ،طمٞمٜمةذ ٓ جيقز ،٤م سمنمط أن شمً٘مط قمٜملاؿمؽمط قمٜمد اًمٕم٘مد أصٌح رسمً 

٤م سم٤مًمٕم٘مهد جي٥م أٓ يٙمهقن ُمنمهوـمً إن ؿم٤مء اهلل، إًذا ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م و٤م أن ار٦ٌم إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمٚم٘م٦م سمنمط وم٢مهن٤م شمٙمقن سمٞمٕمً 

وُمـ اؾم٘مط سمٕمض ديٜمف يٙمقن  :ا ىمقًمفإذً  ،ؾم٘م٤مطاإلذم ىمْمٞم٦م اًمذي ذيمرشمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وهذا اًم٘مٞمد  ،وإٟم  يٙمقن ه٦ٌم

أٓ يٙمهقن  :اًمنمهط اًمثه٤مين ،اإلسمهراء وأاإلؾمه٘م٤مط وإٟمه  سمٚمٗمهظ أٓ يٙمقن سمٚمٗمظ اًمّمٚمح  ،ـملما سمنم٤م ضم٤مئزً صٚمحً 

 وهٙمذا-هٙمذا ٤م سم٤مًمٕم٘مد وإٟم  اسمتداء ُمنموـمً 

أو اًمديـ هق قملم حتتٛمؾ أن شمٙمقن رسمقيه٦م يٕمٜمل ؿمخص  ،ىم٤مل: أو وه٥م همريٛمف سمٕمض اًمٕملم اًمتل ًمف ذم يده

٤م ذم ارٌه٦م مل جيٕمهؾ وومه٤مء اًمٌه٤مىمل ذـًمه ُم٤م :ط إولاًمنم ؟ُم٤م هل اًمنموط ،ضم٤مز :ومقه٥م ًمف سمٕمْمٝم٤م ىم٤ملهمػمه٤م 

أو يْمع سمٕمض اعم١مضمهؾ ًمٞمجٕمهؾ  ،ذًمؽإٓ سمأو يٛمٜمٕمف طم٘مف  ،هذا اًمنمط اًمث٤مين اًمذي ذيمرٟم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾواإلسمراء، 

ٕٟمٜمه٤م  ،ظمه٤مرج قمهـ اإلؾمه٘م٤مطـمًٌٕم٤م ههذا ذط  ،سمذًمؽإٓ أو يٛمٜمٕمف طم٘مف  :اًمنمط اًمث٤مين اًمذي ذيمره ،ًمف اًم٤ٌمىمل

ُمٜمف وم٢من هذا ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمٔمٚمؿ ٓ يٌٞمح ُمه٤م  اٜمع ُمـ أداء احلؼ طمتك يً٘مط ص٤مطمٌف قمٜمف ضمزءً إن يمؾ ُمـ اُمت :ٟم٘مقل

 ،احلهؼسمٕمهض يٌٞمح ًمف أن ي٘مًهط قمٜمهف  دإن زم اًمقاضم :حيؾ قم٘مقسمتف وٓ ٟم٘مقل داًمقاضم ٕن اًمٔمٚمؿ زمّ  ،شمرشم٥م قمٚمٞمف

ُمٜمف  ا٠مؾم٘مط قمٜمف ضمزءً وم رضمؾ ًمف قمغم آظمر أًمػؾم٘م٤مط إإذا اصٓمٚمح اصمٜم٤من قمغم ُم٤مل ومٞمف  :ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقلوسمٜم٤مء قمغم 

اصهٓمٚمح٧م ُمٕمهف قمهغم مخًهٛمة٦م وسمه٤مىمل اًمهذي إن صه٤مطمٌل  :ىم٤ملواصٓمٚمح ُمٕمف أُم٤مم اًم٘م٤ميض اًمذي ومرومع هذا 

أو سمٞمٜمه٦م ٓ شمقضمد ا وًمٞمس ًمٙمقن اًمديـ همػم صم٤مسم٧م أو مخًٛمة٦م اصٓمٚمح٧م ُمٕمف سمٕمد ُمٜمٕمف ًمٚمحؼ ًمٞمس ًمٙمقٟمف ُمٕمًن 

آظمهذ : ٘مه٤ملإٓ أن شمًه٘مط قمٜمهل، وم٘مهؽ أقمٓمٞمؽ طم ـًم :ُم٘مر واًمديـ صم٤مسم٧م وًمٙمٜمف ُمٜمٕمٜمل ىم٤ملهٜم٤مك إٟمٙم٤مر ٓ هق 

 ٕن يمؾ ُم٤مم اعمحٙمٛم٦م وأُم٤مم اًم٘مْم٤مء ومٞمثٌتقٟمف ًمف وصٚمحف إول يٙمقن سم٤مـماًل أأن واًمٜمّمػ اًمث٤مين يرومع  لٟمّمٗم

ْمهع يىمه٤مل: أو : اعمًه٠مًم٦م اًمث٤مًمثه٦م ،ٕٟمف فمٚمؿ وشمٕمدي سم٤مـماًل يٙمقن ٤م قمـ ُمٜمع ص٤مطم٥م احلؼ ًمف وم٢مٟمف صٚمح يم٤من ٟم٤مدمً 
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 ل:ي٘مهق ؾ،اعم٠ًمًم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وهل ىمْمٞم٦م وع وأشمٕمجه هذه ،سمٕمض اعم١مضمؾ ًمٞمٕمجؾ ًمف اًم٤ٌمىمل

إذا  :اًمّمهٞمٖم٦م إومم ،ره٤م صمهالث صهٞمغ ,ٟمتٙمٚمؿ قمغم ظمهال  اًمٕمه٤مدة  , صٞمغر٤م صمالصم٦م  ؾإن ُم٠ًمًم٦م وع وأشمٕمج

ُمه٤م ٓ دمهقز اًمٌٜمقك ومٝمذه سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمهؿ  فيم٤مٟم٧م ُم٠ًمًم٦م وع وشمٕمجؾ ُمنموـم٦م قمٜمد اًمٕم٘مد إول ُمثٚم  شمٗمٕمٚم

إذا يمه٤من  :اًمّمهقرة إومموُم٤م اًمذي ًمهٞمس ومٞمهف ظمهال ، ومٞمف ظمال  اًمذي اٟمتٌٝمقا ًمٙمل ٟمٕمر  ُم٤م  ، ومٞمٝم٤م ظمال

٤م ُم١مضمٚم٦م ويمتٌٜمه٤م ٠مىمروتف أًمٗمً ومأىمروٜمل  :ُم٠ًمًم٦م وع وشمٕمجؾ ُمنموـم٦م ذم اًمٕم٘مد إول ضمة٧م ٕظمٞمٜم٤م ٟم٤مس وىم٤مل

ذم أول اًمٕم٘مهد  ٤م٤م ذـًمها ووٕمٜمإذً  ،ذم اًمٕم٘مد أٟمؽ إذا ؾمددت هذا اًمديـ ىمٌؾ اعمققمد سمِمٝمر وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن سمث ٟم ئ٦م

طم٘مٞم٘م٦م اًمٕم٘مهد ذم اًمِمهٝمر  ف رسم٤م، ٕنسم٠مٟمف إن قمجٚم٧م ووٕمٜم٤م ضمزء ُمٜمف وم٤ٌمشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ أن هذا اًمٕم٘مد سم٤مـمؾ ٕٟم

إذا مل  اجله٤مئزة: اًمّمهقرة اًمث٤مٟمٞمه٦م ،هذه اًمّمقرة إومم ،ىمٚمٌٜم٤م اًمّمٞمٖم٦م ًمٙمـ ا أًمػشم٠مظمرت ؿمٝمرً إن اًمٗمالين صم ٟم ئ٦م 

ىمد قمجٚمه٧م زم اًمهديـ أسمًدا وم٘م٤مل: ُم٤مدُم٧م مل يِمؽمط و إًمػم اعم٤مل وىم٤مل هذا ا وإٟم  ضم٤مء اعمديـ وىمدّ يِمؽمط أسمدً 

جيقز سم٤مشمٗمه٤مق أههؾ اًمٕمٚمهؿ ٓ يٙمقن هٜم٤مك ذط ٓ ىمٌؾ وٓ سمٕمد، هذا  ،قمٜمؽ ُمةتلم ٧موم٘مد وهٌتؽ سمٕمْمف أؾم٘مٓم

ٕم٤مىمد سمٗمهؽمة ُمـ سمٕمد اًمتٕم٤مىمد سمٕمدُم٤م ُمِمك اًمتأن اًمديـ أو اشمٗم٘م٤م ًمف إذا ىم٤مل  :احل٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م ،ٟمف ه٦ٌم وإؾم٘م٤مط وإسمراءٕ

ًمهٞمس  ،قمجهؾ وأوهع ،٘مط قمٜمؽ سمٕمْمفؾماىميض زم اًمديـ أن وؾم٠مأن ُم٣م ؿمٝمران وسم٘مل ؿمٝمران:  :وم٘م٤مل ًمف

٤م ٕن ومٞمٝمه٤م ؿمهٌٝمً  قزواعمذه٥م أهن٤م ٓ دمه ،ومٝمذه اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمال  ،٤م قمٜمد اًمتٕم٤مىمد إول وإٟم  سمٕمد ذًمؽُمنموـمً 

ِمهدد ومٞمهف ، ًمهذًمؽ اًمرسمه٤م يُ رسمه٤ماًمي١مدي إمم  اعمذه٥م يتِمدد ذم إهمالق يمؾ سم٤مب ،ُمـ سم٤مب ؾمد اًمذريٕم٦مٝمق سم٤مًمرسم٤م وم

وهع  :٘مقليًمذًمؽ  ،ِمدد ومٞمفيُ ٤م وٖمٚم٘مف مت٤مُمً يأُم٤م اًمرسم٤م  شيمٚمٛم٦م همػم واوح٦م»شمقؾمع ذم قم٘مقد وشمقؾمع ذم اًمنموط و

وهذا ُمٕمٜمهك ، ؾمقاء ومٙمالمه٤مٚمٕم٘مد أو اًمنمط اعمؽماظمل قمٜمف ًمُمـ سم٤مب اًمنمط اعم٘م٤مرن إذا يم٤مٟم٧م وشمٕمجؾ ٓ دمقز 

 -يرون أٟمف ممٜمقع ًمِمٌٝم٦م اًمرسم٤م ،١مضمؾ ًمٞمٕمجؾ ًمف اًم٤ٌمىملأو يْمع سمٕمض اعم :ىمقل اعمّمٜمػ

ًٌه ،وجيقز اىمتْم٤مء اًمذه٥م ُمـ اًمقرق :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ن أراد ٠م٤م ومهؿمخص ًمف ديـ قمغم آظمهر ذه

٘م٣م سمًهٕمر نمط أن شمٙمقن شمُ اًم ،إذا أظمذه٤م سمًٕمر يقُمٝم٤ماًمٕمٙمس واًمقرق ُمـ اًمذه٥م  ،جيقز :يرده٤م ًمف ومْم٦م ىم٤مل

 ,٤م وُمقىمقوًمه ٤مسمهـ قمٛمهر ُمرومققًمهاًمهذًمؽ طمهدي٨م ويِمهٝمد إول وإٟم  سمًهٕمر اًمقومه٤مء اًمٞمقم ًمٞمس سمًٕمر اًمتٕم٤مىمد 

، (1)يقُمٝمه٤م سمًهٕمرأو اًمٕمٙمهس ضمه٤مز  دٟمه٤مٟمػمىم٤مل: إذا اؾمتدان دراههؿ وأراد أن ي٘مْمهٞمٝم٤م  أٟمف ,واعمقىمق  أصح 
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ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ووًمٞم٧ًم سمـ قمٛمر ا ُمقىمق  قمغمأهن٤م  واًمّمحٞمح  فًمسمـ قمٛمر ٓ ي٘مقُمثؾ هذا اُمرومققم٦م ًمٚمٜمٌَّ

 ومدل قمغم أٟمف جيقز- ،سمرأيف

اًمرسم٤م ومٛمهـ  ٞمٝم٤م قمٚم٦موُمثٚمف ي٘م٤مل ذم اًمٕمٛمالت اًمٜم٘مدي٦م ٕن وم ،ىم٤مل: إذا أظمذه سمًٕمر يقُمٝم٤م وشم٘م٤مسمْم٤م ذم اعمجٚمس

ىمه٤مل: ًمٙمـ عم٤م أراد اًمقوم٤مء  ,اًمنمط هذا همػم ُم٘مٌقل ـمًٌٕم٤م هذا  –اىمت٣م ُمـ آظمر دٟم٤مٟمػم قمغم أن يرده٤م ًمف ري٤مٓت 

ًهٕمر اًمًه٤مسمؼ إٓ ذم طم٤مًمه٦م واطمهدة سمًٕمر أن وًمٞمس سمجيقز ًمٙمـ ٟم٘مقل: ٓت ًمـ أرده٤م دٟم٤مٟمػم ؾم٠مرده٤م ًمؽ ري٤م

أصٌح٧م ٓ ىمٞمٛم٦م و٤م اًمٕمٚم ء اعمٕم٤مسيـ سمٜم٤مء قمغم اًمٕمٛمقٓت وهل إذا اًمتٖمك اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمٕمٛمٚم٦م مت٤مُمً سمٕمض اؾمتثٜم٤مه٤م 

وسمٕمهض  ،سمٕمٛمٚمه٦م ضمديهدةويه٠مشمقن سمٕمض اًمدول شمٙمقن قمٜمدهؿ قمٛمٚم٦م ويٚمٖمقهنه٤م  ،اهن٤مرت اًمٕمٛمٚم٦م أو أًمٖمٞم٧مور٤م 

٤م ومحٞمٜمةذ ٓ ٟمٜمٔمر سم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٛمٚم٦م وىم٧م اًمقوم٤مء وإٟم  ٟمٜمٔمر ًمٚمٕمٛمٚم٦م ذم وىم٧م اًمهديـ ا يمٚمٞمً اهنٞم٤مرً  ٤مدول اهن٤مرت قمٛمٚمتٝماًم

ًمٙمـ سمنمط أن يٙمهقن ًمهٞمس  لجٛمع اًمٗم٘مٝماعمإصٚملم اًمذه٥م واًمٗمْم٦م وهذا صدر ومٞمٝم٤م ىمرار ُمـ ُمـ ُم٤م شمٕم٤مدل 

 -ر٤م و إًمٖم٤مءً ا ًمٚمٕمٛمٚم٦م أاًمتْمخؿ اعمٕمت٤مد أو اعم٘مٌقل وإٟم  ٓ سمد أن يٙمقن اهنٞم٤مرً 

سمدأ يتٙمٚمؿ قمهـ اًمّمهٚمح  ف،ّم٤محلوموُمـ يم٤من ًمف قمغم همػمه طمؼ ٓ يٕمٚمٛمف اعمدقمك قمٚمٞمف  :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل

يٙمقن ًمف طمؼ قمغم آظمر وم٤معمهدقمل يهدقمل سمهذًمؽ وههق أن ؿمخًّم٤م  ؟ٟمٙم٤مر ُم٤م ُمٕمٜم٤مهاإل ـواًمّمٚمح قم ،ٟمٙم٤مراإل ـقم

ويمذًمؽ اعمٜمٙمر ههق  ،ؾ ومٞمج٥م قمٚمٞمف أن يردهوم٤مًمّمٚمح سم٤مـمسمٕمد ذًمؽ ٤م ٕٟمف ًمق شمٌلم ًمف أٟمف يم٤مذب ص٤مدق ًمٞمس يم٤مذسمً 

ومػمضمهع ٟمٙم٤مره وم٢من اًمّمٚمح سم٤مـمؾ إأٟمف يم٤مذب ذم سم٢مىمرار ًمق شمٌلم سمٕمد ذًمؽ سمٌٞمٜم٦م أو واحلؼ ومٝمق ٓ ٟمٙم٤مره إص٤مدق ذم 

 ٤م واعمدقمك قمٚمٞمهف أٟمٙمهر ويمالمهه٤م ئمهـ صهدقدقمل طم٘مً ادقمك اعمإٟمٙم٤مر إذا  ـا اعم٘مّمقد اًمّمٚمح قمإذً ومٞم٠مظمذ طم٘مف، 

سمٕمهض  ،قمٜمهف ؾ يٙمٗمهل اًم٘مٞمهيد أن يؼمأ ذُمتف ُمـ ضمٝم٦م أو ُمـ ضمٝم٦م أظمرى يريد ُمثاًل ٞمٙمقن اعمدقمك قمٚمٞمف يروم ٟمٗمًف

أو ٓ شمِمهٙمٜمل  ٜملظمهذ يمهذا واؾمهٙم٧م ٓ شمٓمه٤مًمٌ ؟اًمنمه  ُمه٤م ي٘مهقل يمٞمهػ وىمهد ىمٞمهؾُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمقن ًمف 

 ًمٚمٛمحٙمٛم٦م ُمع أٟمف يٕمر  أٟمف ًمق شمداقمٞم٤م ٓ شمقضمد سمٞمٜم٦م ًممظمر-

ىمقًمف ٓ يٕمٚمٛمهف طم٘مٞم٘مه٦م : إًذا ف اعمدقمك قمٚمٞمف ومّم٤محلفٓ يٕمٚمٛم ,ـمًٌٕم٤م ُم٤مزم  , ىم٤مل: وُمـ يم٤من ًمف قمغم همػمه طمؼ

 إٟمٙم٤مر جيقز-ـ ا اًمّمٚمح قمإذً  ،ومّم٤محلف قمغم رء ضم٤مزىم٤مل: وذاك ًمف طمؼ ئمـ صدىمف 

قمهـ ّمهٚمح أن اًمٟم٠مظمذ ُمهـ ههذه اجلٛمٚمه٦م  ،سم٤مـمؾ ذم طم٘مفوم٤مًمّمٚمح يمذب ٟمٗمًف يٕمٚمؿ ىم٤مل: وم٢من يم٤من أطمدمه٤م 

٦م ًمٚمحهؼ ثٌتهًمهق يم٤مٟمه٧م هٜمه٤مك سمٞمٜمه٦م وم٢مهنه٤م شمٙمهقن ُمأٓ شمقضمد سمٞمٜم٦م إذ  :اًمنمط إول، إٟمٙم٤مر يّمح سمثالصم٦م ذوط
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 :اًمنمط اًمث٤مًمه٨م ،ٓسمد أن يٙمقن اعمدقمل يٕمت٘مد أن ُم٤م ادقم٤مه طمؼ :اًمنمط اًمث٤مين ،هذا اًمنمط إولًمف، يم٤مؿمٗم٦م و

يمذب إول اعمهدقمل أو يمهذب ذًمؽ ًمق سم٤من سمٜم٤مء قمغم و ،يٕمت٘مد ،ن يٙمقن اعمدقمك قمٚمٞمف يٕمت٘مد أٓ طمؼ قمٚمٞمفأٓ سمد 

طمدمه٤م يٕمر  يمذب ٟمٗمًهف وم٤مًمّمهٚمح سم٤مـمهؾ ذم أوم٢من يم٤من  :ىمقل اعمّمٜمػ ،وًمق سمٕمد ومؽمة وم٢من اًمّمٚمح سم٤مـمؾاًمث٤مين 

 ن يٕمٚمؿ صدىمف ويمذب ص٤مطمٌف-أُم٤م اطمت٤مج إًذا ٜم٦م اًمنمط اًمثالصم٦م أي ًمق وضمدت اًمٌٞمّ أظمذٟم٤مه ُمٜمف طم٘مف 

 -ىم٤مل: وم٤مًمّمٚمح سم٤مـمؾ ذم طم٘مف وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومػمضمع ومٞم٠مظمذ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف سمح٥ًم ُم٤م اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف

قمٚمٞمهف اشمٗمهؼ ههذا احلهؼ  ،ه اصهٓمٚمح قمٚمٞمهف ضمه٤مزيم٤من ًمف طمؼ قمغم رضمؾ ٓ يٕمٚمه ن ىمهدرَ وُمـ  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

أقمر  أٟمٜمهل  ،ٓ ٟمٕمر  ُم٘مداره ،اًمّمٚمح قمـ جمٝمقل ،إىمرار وًمٙمٜمف قمـ جمٝمقل إٟم  قمـإٟمٙم٤مر و ـاًمٓمروم٤من ًمٞمس قم

 ومٚمهذًمؽ ،٤مٜمًك إرىم٤مم ُم٤م مل يٙمـ ُمدوٟمً ىمٌؾ قمنميـ ؾمٜم٦م شمُ  ،قمٚمؿأٓ  ؟اىمؽمو٧م ُمٜمؽ ىمٌؾ قمنميـ ؾمٜم٦م ًمٙمـ يمؿ

وهذه ُمـ اًمّمقر اًمتل ي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مًمه٦م ضمٝم٤مًمه٦م اًمقصهػ  ،ان سم٤مًمديـ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٘مدارهآصمٜم٤من ُم٘مرّ 

ًقهؾ ومٞمهف وٕن اًمّمهٚمح شمُ اء اًمذُم٦م وًمذًمؽ ر٤مًمّمٚمح قمـ اعمجٝمقل إسمسموهق اًمّمٚمح قمـ اعمجٝمقل ٕن اعم٘مّمقد 

٤م اًمٖمرر سمخال  اعمٕم٤مووه٤مت وم٢مٟمهف ٓ تؼمقم٤مت ي٘مٌؾ ومٞمٝمأن اًمسمٛمٕمٜمك اًمتؼمع وقمٜمدٟم٤م ىم٤مقمدة ومٞمف ذم يمثػم ُمـ أضمزائف 

وم٢من اًمّمٚمح قمـ  :وًمذًمؽ ي٘مقلوم٘مط، ٥م هذا اعمٕمٜمك ذم هذا اجلزء ٚمر اًمّمٚمح ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتؼمع ومٖمُ  ،ي٘مٌؾ ومٞمٝم٤م اًمٖمرر

اعمخ٤مرضمه٦م ٟمهقع ُمهـ  ،٤معمخ٤مرضمه٦مسمُمـ صقر اًمّمٚمح قمـ جمٝمقل ُم٤م يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝمه٤مء  ،جمٝمقل يّمح إذا اشمٗم٘م٤م قمٚمٞمف

ًمهق أن أؿمهخ٤مص رهؿ طمهؼ ذم اعمهػماث  ،صهقره٤م ذم اعمهػماث ، وًمٜمهذيمراعمجٝمقل ور٤م صقرقمـ أٟمقاع اًمّمٚمح 

ٓ ا ومٞمهف طمهؼ ُمِمهؽمك وًمٙمهٜمٝمؿ إذً  ،إُمقال ةيمثػم ،ي٘متًٛمقٟمف سمٞمٜمٝمؿ وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمٚمٛمقن يمؿ ُم٘مدار هذا اعمػماث

ٕهنؿ همري٦ٌم قمه٤مدة  –ومٞم٘مقًمقن ًمٚمزوضم٦م ُمثاًل أن يتخ٤مرضمقا رؿ جيقز  :يٕمٚمٛمقن يمؿ ُم٘مدار هذا احلؼ ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل

 ،اعم٤مل ٓ ٟمٕمر  ُم٘مداره ًمٙمـ ظمذي هذا اعمٌٚمغ ذم ُم٘م٤مسمؾ طم٘مهؽ واظمرضمهل :ي٤م ومالٟم٦م قن:ومٞم٘مقًم: ,اإلظمقان قمـ 

ويمهذا إذا يمه٤من ُمٕمرومه٦م  ،ُم٘مدار اعم٤مل قنيٕمروم هنؿ ٓجٝمقل ٕاعمٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمّمٚمح قمـ  ، وهذاومٞمٙمقن خت٤مرج

خم٤مرضمه٦م قمهـ ويًٛمك  يّمح اًمّمٚمحهل سمذًمؽ وم٢مٟمف  وٞم٧مىمري٥م وروًمٞمس حيت٤مج إمم أُمد ـمقيؾ وطمٍمه اعم٤مل 

ىمهد يٙمهقن اعمهػماث  ،سم٤مـمؾ ٕهنهؿ فمٚمٛمه٦موم٤مًمّمٚمح اعمػماث وأُم٤م إذا يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُم٘مدار اعمػماث وأظمٗمقه قمٜمٝم٤م 

طمٞمٜمةهذ يٙمقٟمهقن ٕن ر٤م اًمثٛمـ،  قمنمة آٓ  ُمٕمٜم٤مه أن اعمػماث صم ٟملم أًمػ ٓ ؾمٜمٕمٓمٞمؽ ُمثاًل  قن: ُٓمٚمٞمقن ي٘مقًم
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ًٓ اعمخ٤مرضم٦م دمقز ذم اًمّمقرشملم ًمٙمـ قز جيفمٚمٛم٦م ومال   أو يم٤من قمٚمٛمف حيت٤مج إمم أُمد ـمقيؾ ومٛمـ سمه٤مب إذا يم٤من جمٝمق

 -آؾمتٕمج٤مل ي٘مقل ؾمآظمذ طم٘مل وأظمرج ُمـ ذًمؽ

 باب الىكالة

واًمقيم٤مًم٦م هق قم٘مد ُمهـ قم٘مهقد اإلـمهالق  ،سمذيمر سم٤مب آظمر وهق سم٤مب اًمقيم٤مًم٦ماًمّمٚمح سمدأ اعمّمٜمػ سمٕمد ذًمؽ 

د يٙمقن احلهؼ طمهؼ خم٤مصهٛم٦م ىمد يٙمقن احلؼ طمؼ ُم٤مزم وىم ،إـمالق اًمتٍم  ومٞمٓمٚمؼ اًمتٍم  ذم سمٕمض احل٘مقق

 -ؾمٜمِمػم ًمف ذم اًمقيم٤مًم٦م ذم اخلّمقُم٦م وهمػم ذًمؽيم  

 ،وههل ضمه٤مئزة حتتٛمهؾ اطمت ًمهلم :ىمهقل اعمّمهٜمػ ،يمؾ ُم٤م دمقز ومٞمف اًمٜمٞم٤مسمه٦م وهل ضم٤مئزة ذم :ي٘مقل اعمّمٜمػ

وًمٞمًه٧م أٟمهف دمهقز يٕمٜمهل أهن٤م ضم٤مئزة سم٤مقمت٤ٌمر أهن٤م طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل ُمـ يمٚمٛم٦م ضم٤مئز طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل  :آطمت ل إول

 :أن ىمقًمهف :إُمر اًمث٤مين ،ُمٙمروه٦م وإٟم  هل ضم٤مئزة وهذا يدل قمغم أن طمٙمٛمٝم٤م اًمتٙمٚمٞمٗمل هل قم٘مد ضم٤مئزأو حمرُم٦م 

إٟمف قم٘مهد ضمه٤مئز أي أٟمهف  :وُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م ،إن قم٘مد اًمقيم٤مًم٦م قم٘مد ضم٤مئز :وًمذًمؽ ٟم٘مقل ،ضم٤مئزة سم٤مقمت٤ٌمر ُم٘م٤مسمؾ اًمٚمزوم

وًمهذًمؽ ؾمهٜمتٙمٚمؿ قمهـ أصمهر  ،اًمٕم٘مهدجيقز ر  ومًخ  ،جيقز ًمٚمقيمٞمؾ وًمٚمٛمقيمؾ يمالمه٤م أن يٗمًخ اًمٕم٘مد وىمت  ؿم٤مء

 ىمٚمٞمؾ-اًمٕم٘مقد سمٕمد 

إؿمهٞم٤مء اًمتهل دمهقز  ،ومٞمف إذا يم٤من اعمقيمؾ واًمقيمٞمؾ ممـ يّمح ذًمؽ ُمٜمفاًمٜمٞم٤مسم٦م ذم يمؾ ُم٤م دمقز  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ىم٤مل: دمهقز اًمٜمٞم٤مسمه٦م  اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م هل اًمتٍموم٤مت اعم٤مًمٞم٦م واًمٕم٘مقد اًمتزوي٩م وهمػمه٤م وًمذًمؽ مل ي٘مؾ ُم٤م جيقز سمٞمٕمف وإٟم 

يمهذًمؽ أيًْمه٤م جيهقز  ،ع ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م وإٟم  جيقز اًمتقيمٞمؾ ذم اإلجي٤مب واًم٘مٌقل وًمذًمؽ جيهقز ومهٞمٝم وم٢من إسمْم٤م

ُمثؾ اًمتقيمٞمؾ ذم احل٩م واًمٕمٛمرة وًمهذًمؽ ومه٢من اًمِمهخص إذا ُمه٤مت  ،اًمتقيمٞمؾ قمٜمد سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕم٤ٌمدات

وم٢مٟمهف اًمرضمهؾ تٓمهقع وم٢مٟمف ي١مظمذ ُمـ ُم٤مًمف ُم٤م حي٩م سمف ويٕمتٛمر قمٜمف ويمذًمؽ ي٘مه٤مل ذم اًم ٤منوقمٚمٞمف طم٩م وقمٛمرة واضمٌ

٤م ح٩م ومٞمجيقز أن يقيمؾ همػمه   شٞمٜمه٤م قمهـ اًمّمهٖم٤مرًمٌّ »يمذًمؽ جيقز اًمقيم٤مًم٦م ذم سمٕمض أومٕمه٤مل احله٩م  ٤مشمٓمققمً قمٜمف طمجًّ

وم٘مٝمه٤مء اعمهذه٥م يتقؾمهٕمقن ذم ىمْمهٞم٦م اًمٜمٞم٤مسمه٦م وهٙمهذا، وجيقز اًمتقيمٞمهؾ ومدل أٟمف  (1)شورُمٞمٜم٤م قمٜمٝمؿ »ي٘مقل ضم٤مسمر 

 ،هذا ُمـ ضمٝمه٦م ،دمقز ومٞم  دمقز اًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف :ي٘مقل اإذً ٜم٤مؾم٦ٌم، ومل ٟمنم ًمف ذم يمت٤مب احل٩م ٕٟمف مل شم٠مت ُما ٤م يمٌػمً شمقؾمٕمً 

                                                 

ًمٚمِمٞمخ (، واٟمٔمر طمج٦م اًمٜمٌَّّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ 3938صحٞمح ووٕمٞمػ اسمـ ُم٤مضمف ) -(3938اسمـ ُم٤مضمف )وٕمٞمػ- ( 1)

 (-59أيًْم٤م )ص إًم٤ٌمين
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ُمٕمٜمك هذا أٟمف ُمـ صح شمٍمومف ًمٜمٗمًهف ذم رء  ،ىم٤مل: إذا يم٤من اعمقيمؾ واًمقيمٞمؾ ممـ يّمح ذًمؽ ُمٜمف اًمنمط اًمث٤مين

يمؾ ُمـ صح شمٍمومف ذم رء صهح شمقيمٞمٚمهف ومٞمهف  اهذا ُمٕمٜمك يمالم اعمّمٜمػ إذً  ،ٚمف ومٞمفصح شمقيمٞمٚمف ومٞمف وصح شمقيمّ 

ُمثه٤مل  ،إن يمؾ ُم٤م ٓ يّمح اًمتٍم  ومٞمف وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمتقيمٞمؾ ومٞمف :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،ومٞمفوصح شمقيمٚمف 

ا ذم ا ٓ يّمهح أن شمقيمهؾ أطمهدً إذً  ؟ُم٤م ُمٚمؽ ههذا اًمٌمهء ،اًمِمخص ٓ يّمح ًمف أن يتٍم  ومٞم  ؾمٞمٛمٚمٙمف :ذًمؽ

ه اًمتجه٤مرة ٟم ؤهه٤م إن ههذ :يم٤مًمتجه٤مرة ومت٘مهقل ا يم٤مإلرث ًمٙمـ ُم٤م يٙمهقن ٟمه ءً ٤م ضمديدً اًمتٍم  ومٞم  ؾمتٛمٚمٙمف ُمٚمٙمً 

ا إن ضمه٤مءين اإلرث همهدً  :ي٘مهقل ٤مؿمخًّمه ، ًمٙمـشم٤مسمع ًمألصؾ ومٝمق أصؾ وم٤مًمٜم ء شم٤مسمع ٕصٚمفواًمتٍم  ومٞمٝم٤م ومٝمق 

يمذًمؽ ؿمهٌٞمٝم٦م اه٤م ًمهق أن اعمٚمؽ، هذه صقرة، ٓ يّمح ٓ سمد أن يٙمقن سمٕمد وضمقد  ،اًمٗمالين وم٘مد ويمٚمتؽ ذم سمٞمٕمف

ٓ  :ٟمٗمهس اًمٌمهء ٟم٘مهقلومٞمجهقز اًمتقيمٞمهؾ، ًمٜمٞم٤مسم٦م ومٞمف إٟمف دمقز  ، آظمر ذم ـمالق اُمرأشمف جيقز ويمؾ رضماًل رضماًل 

، ويمٚمتؽ ذم ـمالق يمؾ اُمرأة ؾم٠مشمزوضمٝم٤م :جيقز ًمٚمرضمؾ أن يقيمؾ ذم ـمالق اُمرأشمف اًمتل ؾمٞمتزوضمٝم٤م ومٞم٘مقل ًمرضمؾ

ُمهـ  ،وم٢مذا ـمٚمؼ هذا اًمرضمؾ وم٢من ـمالىمف همػم ٟم٤مومذ ٕن اًمقيم٤مًم٦م همهػم صهحٞمح٦مشمٜمٕم٘مد هذه ويم٤مًم٦م ٓ  مل يتزوج سمٕمد،

إن اعمرأة ٓ جيقز ر٤م أن شمٙمقن ُمقضم٦ٌم ذم قم٘مد ٟمٙم٤مح ٟمٗمًٝم٤م وسمٜمه٤مء قمهغم  :اعمرء ومٞمف ٟم٘مقلأُمثٚم٦م ُم٤م ٓ يّمح شمٍم  

يمهقين ُمقضمٌه٦م ذم قم٘مهد  :إب يقيمهؾ إم ومٞم٘مهقلأن ٓ يّمح  ،ٓ يّمح أن شمٙمقن ويمٞمٚم٦م قمـ همػمه٤م ٤مذًمؽ وم٢مهن

ُمـ اًمٜم٤مس  ٤م قمٜمد يمثػمقمرومً وهذا ُمقضمقد وًمذًمؽ سمٕمض اًمٜم٤مس  ،ًمٙمـ جيقز ًمف أن يقيمؾ ُمـ ؿم٤مء ،ٓ جيقز ،اسمٜمتؽ

واًمهدي ههق  : أن إب إذا ضم٤مء زواج اسمٜمتف ويم٤من أسمقه طمل وهق اجلد ومال يقضم٥م هق وإٟم  ي٘مقلذم جمتٛمٕمٜم٤م ُمثاًل 

وسمٕمض اًمٜم٤مس جيٕمؾ إذا طمي سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ وهذا ىمد يقضمد ُمـ أههؾ  ،اًمذي يقضم٥م ُمـ سم٤مب شم٘مدير واًمده

ٞمٙمهقن ُمهـ ومقم٘مد ٟمٙم٤مح اسمٜمتل ذم يقضم٥م  واًمّمالح وم٢مذا ضم٤مء قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ي٘مقل ويمٚم٧م ومالٟم٤م أنواًمٗمْمؾ ًمٕمٚمؿ ا

ُمـ سم٤مب اًمتٞمٛمـ اذا واإليمرام ًمف واإلضمالل أٟمف ٓ يت٘مدم سمهلم يهدي إب أو اجلهد أو سمهلم  ؾ يٕمٜملسم٤مب اًمتقيمٞم

ًمٙمـ ٓ جيقز ًمقزم اًمٜمٙم٤مح أن يقيمؾ اُمهرأة ٕٟمهف ٓ  ،ذم اعمجتٛمعُمِمٝمقرة هل  ،يدي هذا اًمرضمؾ اًمٕم٤ممل واًمّم٤مًمح

يمذًمؽ ٓ يّمح شمقيمٞمؾ اًمّمهٌل  ،ُمـ سم٤مب أومم ٓ يّمح أن شم٘مقم سمف قمـ همػمه٤م ومٝمليّمح أن شم٘مقم سمف قمـ ٟمٗمًٝم٤م 

ٓ يّمح شمقيمٞمؾ اعمجٜمقن وههذا ٓ يّمهح  ،همػمه٤مل ٓ يّمح شمٍمومف عم اٟمٗمًف إذً سم ل وم٢من اًمّمٌل ٓ يّمح شمٍمومف 

ُمهرأة ٤م قمهـ اشمقيمٞمؾ اًمٙم٤مومر ذم وٓي٦م اًمٜمٙم٤مح ًمٙمـ يّمح شمقيمٞمٚمف ذم اًمقٓي٦م اعم٤مًمٞم٦م وم٤مًمٙم٤مومر ٓ يّمح أن يٙمقن وًمًٞمه

 قن:ا ي٘مقًمهُمـ ذًمؽ صقرً اؾمتثٜمقا  ، ـمًٌٕم٤م٤م قمـ همػمه٤مُمـ سم٤مب أومم ٓ يّمح أن يٙمقن ٟم٤مئًٌ وقًمٞمتف ُمًمف أو  ٦مهل اسمٜم
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إن اعمرأة ٓ يّمح أن شمٓمٚمؼ ٟمٗمًٝم٤م ًمٙمـ يّمح أن شمٙمقن ويمٞمٚم٦م ذم شمٓمٚمٞمؼ ٟمٗمًٝم٤م وهذا يًٛمٞمف اًمٗم٘مٝم٤مء سمه٤مًمتٗمقيض 

ومٞمجقز ًمٚمٛمرأة أن  ،قمت٤ٌمر قمدد اًمٓمٚم٘م٤مت وهٙمذاسمٕمْمٝمؿ يٗمرق سملم اًمتٗمقيض واًمتقيمٞمؾ ذم اًمٓمالق سم٤موواًمتقيمٞمؾ 

٤م ذم ىمهٌض اًمزيمه٤مة ٚمٗم٘مػم أن يقيمؾ همٜمًٞمهًمجيقز  :يمذًمؽ ي٘مقًمقن ،شمقيمؾ ذم اًمٓمالق وإن مل يّمح أن شمتقٓه سمٜمٗمًٝم٤م

 ،ًمٗم٘مهػمقمهـ اُمع أن اًمٖمٜمل ٓ جيقز ًمف أن ي٠مظمذ اًمزيم٤مة ٕٟمف ٓ يًتح٘مف سم٤مقمت٤ٌمر وصٗمف ًمٙمـ جيهقز ًمهف أن ي٘مٌْمهف 

 ،قيمؾ حمرم ُمـ اًمرضم٤مل ذم ىمٌقل قم٘مد اًمٜمٙم٤محجيقز أن يُ  :أيًْم٤م مم٤م ذيمر ذم قم٘مد اًمٜمٙم٤مح ىم٤مًمقا ،هذه اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٞم٠مي أسمقه٤م ومٞم٘مقل زوضمتهؽ اًمٜمٙم٤مح ن شم٘مٌؾ قم٘مد أويمٚمتؽ  :ؾ أظمق ُمـ ؾمٞمتزوضمٝم٤م ىم٤ملُمثؾ رضمؾ ويمّ  ،ذم اًم٘مٌقل

ه اؾمهتثٜم٤مءات عمٕمٜمهك يّمح سم٤مشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ ٕٟمف يمؾ ههذ :ىمٌٚم٧م قمـ ومالن ٟم٘مقل :اسمٜمتل ومٞم٠مي أظمق اًمٌٜم٧م ي٘مقل

 ٟمخقض ومٞمف ٕضمؾ اًمقىم٧م-ٓ  ،ظم٤مص

ا يٕمٜمل أٟمف قم٘مد ًمٞمس سمهالزم ومٞمجهقز ا ضم٤مئزً ذيمرٟم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ُمٕمٜمك ىمقًمف قم٘مدً  ،وهل قم٘مد ضم٤مئز :ي٘مقل اًمِمٞمخ

إصؾ سمٕم٘مد اًمقيم٤مًم٦م أهن٤م قم٘مهد شمهؼمع وإذا يم٤مٟمه٧م  ،قم٘مد اًمقيم٤مًم٦م إذا يم٤مٟم٧م سم٠مضمرة :ٟم٘مقلـمًٌٕم٤م  ،  ؿم٤مءتومًخف وىم

 -إمم قم٘مد إضم٤مرة وإن يم٤مٟم٧م سمجٕمؾ وم٢مهن٤م شمٜم٘مٚم٥م إمم قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م سم٠مضمرة وم٢مهن٤م شمٜم٘مٚم٥م

اًمٕم٘مقد اًمالزُمه٦م سمخال  هذا ذم يمؾ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة أهن٤م شمٌٓمؾ سم٤معمقت  ،يٌٓمؾ سمٛمقت يمؾ واطمد ُمٜمٝم  :ي٘مقل

 ٓ شمٌٓمؾ سم٤معمقت-وم٢مهن٤م 

اًمالزُمه٦م  اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة شمٌٓمؾ أو شمٜمٗمًخ سمٗمًخ أطمد اًمٓمهروملم وأُمه٤م اًمٕم٘مهقد ،ىم٤مل: وومًخف ر٤م أي ًمٚمقيم٤مًم٦م

 سمهف سمهـ رضمه٥م ذم ٤مًمٗمًخ وآٟمٗم٤ًمخ قمهؼّم اًمتٕمٌػم سموهذا ُم٤م يًٛمك سم٤مٟٓمٗم٤ًمخ و ،وم٢مهن٤م ٓ سمد ُمـ اشمٗم٤مق اًمٓمروملم

 اًم٘مقاقمد-

 ىم٤مل: وضمٜمقٟمف أي وم٘مده ًمألهٚمٞم٦م واحلجر قمٚمٞمف سمًٗمف أو ًمًٗمٝمف-

ٙمؾ هذه ُمـ وم ،وُمثؾ ر٤م سم٤مًمنميم٦م واعم٤ًمىم٤مة واعمزارقم٦م واجلٕم٤مًم٦م واعم٤ًمسم٘م٦م ،ىم٤مل: ويمذًمؽ يمؾ اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة

اؾمتثٜمل ُمـ ذًمؽ أُمر واطمد وهق إذا شمرشم٥م قمغم ومًخٝم٤م ًر قمهغم  ،اًمٕم٘مقد اجل٤مئزة ومٞمجقز ومًخٝم٤م ذم أي وىم٧م

اعمهذه٥م أيًْمه٤م أٟمهف يؽمشمه٥م قمهغم ومًهخٝم٤م وه ن وههق هق ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمح٘م٘ملم اًمٓمر  اًمث٤مين وم٘مد رضمح 

 اًمتٕمقيض شمٕمقيض اًمير ومٞمٕمقض اًمير-
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٤م سمٌمهء وم٢مٟمهف ؾ ؿمخًّم يمؾ ُمـ ويمّ  ،٤مؾ إٓ ُم٤م شمٜم٤موًمف اإلذن ًمٗمٔم٤م أو قمرومً ي٘مقل اًمِمٞمخ: وًمٞمس ًمٚمقيمٞمؾ أن يٗمٕم

ٚمٞمس ًمف أن يٗمٕمؾ هذا اًمٌمء وسمٜم٤مء قمغم ذًمهؽ ومٚمهق أن ومًمٞمس ًمف أن يتٍم  إٓ ومٞم  ويمؾ ومٞمف وم٘مط وُم٤م قمدا ذًمؽ 

إن هذه اًمقيم٤مًم٦م سم٤مـمٚم٦م وم٢مٟمف ٓ يّمح اًمتقيمٞمهؾ ذم  :ىم٤مل: أويمٚمؽ ذم يمؾ رء ٟم٘مقل ؾ آظمر ذم يمؾ رءؿمخّم٤م ويمّ 

 ٤م سم٤مًمٗمظ أو سم٤مًمٕمر -ؾ رء ٓ سمد أن يٙمقن اًمتقيمٞمؾ ذم أؿمٞم٤مء ُمذيمقرة وحمددة إُم٤م ٟمًّم يم

ٕن ههذا شمٍمه  ههذا إصهؾ ىم٤مل: وًمٞمس ًمف شمقيمٞمؾ همػمه إٓ أن ي٠مذن ـمًٌٕمه٤م ومٚمهٞمس ًمٚمقيمٞمهؾ أن يقيمهؾ 

 واًمتٍم  هذا ٓ سمد ومٞمف ُمـ اإلذن-

تهقمم ـمهرذم اًمٕم٘مهد إٓ أن يٙمهقن وهذا ُمٕمٜمك ىمقرؿ أن اًمِمخص ٓ جيقز ًمف أن ي ،ىم٤مل: وًمٚمنماء ُمـ ٟمٗمًف

 ومحٞمٜمةذ جيقز،ٟمٕمؿ اؿمؽمي ُمـ ٟمٗمًؽ  :ي٘مقل ،وم٤مًمقيم٤مًم٦م ٓ جيقز أن يتقمم ومٞمٝم٤م ـمرذم اًمٕم٘مد إٓ سم٤مإلذن ،٤م ًمفُم٠مذوٟمً 

ُمهـ ذم ذاء وذم هذا اعمٕمٜمك  ،حي٤ميب ٟمٗمًفوم٘مد ٕٟمف ُمتٝمؿ  :ىم٤مًمقا ؟عم٤مذا ٟمٗمًفٓ جيقز ًمف أن يِمؽمي ُمـ ؿ إٟمف وىمقر

أرسمٕم٦م أؿمٞم٤مء يمهؾ  اأن يِمؽمي ُمـ ٟمٗمًف وٓ ُمـ واًمده وآسم٤مئف وٓ ُمـ وًمده وٓ ُمـ زوضمف إذً ٟمٗمًف أٟمف ٓ جيقز ًمف 

 ُمـ ٟمٗمًف وٓ واًمده وٓ وًمده وٓ زوضمف- :ُمـ هق ُمتٝمؿ سم٤معمح٤مسم٤مة رؿ

 ،إٓ سم٢مذن أي سم٢مذن ُمـ اعمقيمهؾ ومحٞمٜمةهذ جيهقز ًمهف أن يتهقمم ـمهرذم اًمٕم٘مهد واوحهذا و ،ىم٤مل: وٓ اًمٌٞمع ر٤م

جيقز ذم إصؾ إٓ ومٞم  يِمؽمط ومٞمف اًم٘مٌض وم٢مٟمف ٓ جيقز ومٞمف شمقزم ـمهرذم اًمٕم٘مهد ٟم٘مقل: ٕم٘مد وُم٠ًمًم٦م شمقزم ـمرذم اًم

 -اًمٍم ُمثؾ ٤م وًمق سم٢مذن ُمٓمٚم٘مً 

ٌف ؿمهههذه ومٞمٝمه٤م  ،ن اؿمؽمى إلٟم٤ًمن ُم٤م مل ي٠مذن ًمف ومٞمف وم٠مضمه٤مزه ضمه٤مز وإٓ ًمهزم ُمهـ اؿمهؽماهاًمِمٞمخ: وإي٘مقل 

 :ي٘مقًمهقن ،ـ اًمٗم٘مٝم٤مء يٗمرىمقن سمٞمٜمٝم٤م وسمهلم ههذهتٍم  اًمٗمْمقزم وًمٙماًموهل ىمٌؾ دىمٞم٘متلم سم٤معم٠ًمًم٦م اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م 

 سمٌمهء آظمهر ًمٙمهـ مل أن يٙمقن ىمد ويمٚمف شمقيمٞماًل  :احل٤مًم٦م إومم ،ذن ومٚمف طم٤مًمت٤منإ٤م سمدون إن ُمـ اؿمؽمى ًمٖمػمه ؿمٞمةً 

وقمهغم ههذا حيٛمهؾ اإلذن، ٤م قمغم ومْمقزم ومٞمٙمقن ُمقىمقومً  شمٍم إن شمٍمومف  :ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل :ي٠مذن ًمف اذا اًمتٍم 

طمٞمهٜم  أقمٓمه٤مه رؾمهقل اهلل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف  صحٞمح اًمٌخه٤مري٤مرىمل ريض اهلل قمٜمف ذم قمروة سمـ اجلٕمد اًمٌ طمدي٨م

ٕن ُمٕمهف  :ىمه٤مًمقا ،(2)وؿم٤مشمف ديٜم٤مرهومرد  يٜم٤مروم٤مؿمؽمى ا٤م ؿم٤مشملم صمؿ سم٤مع إطمدى ه٤مشملم اًمِم٤مشملم سمد (1)ديٜم٤مًراوؾمّٚمؿ 

                                                 

 ذم إصؾ )درمًه٤م( وصقاسمف ُم٤م أصمٌتٜم٤مه-( 1)

 (-3642ري )صحٞمح اًمٌخ٤م( 2)
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ؿمهٌٝم٦م وًمهذًمؽ ومٞمهف ومٞمف ومٜم٘مقل: إًذا شمٍمومف اًمٖمػم ُم٠مذون ًمف  ًمف سمٌٕمض اًمتٍم :ُمٓمٚمؼ اإلذن سم٤مًمتٍم  ُم٠مذون 

إن  :أٟمهقاع اًمتٍمهوم٤مت ومحٞمٜمةهذ ٟم٘مهقلمل ي١مذن ًمف سم٠مي شمٍم  ُمٓمٚمً٘م٤م ُمـ إذا  :احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،هق ُمقىمق  :ٟم٘مقل

سمهلم آصمٜمهلم، ٕين أضمهد أن سمٕمهض وهذه هل وه٤مسمط اعمهذه٥م ذم اًمتٗمريهؼ  ،شمٍمومف سم٤مـمؾ وًمق أذن اعمِمؽمى ًمف

 :ٟم٘مهقل ،ٗمْمهقزمإًذا جيهقز اًمتٍمه  اًم شاوح٦ميمٚمٛم٦م همػم و»ئمٜمقن  فمرةٕمدم ُمٕمرومتٝمؿ سم٤معم٤ًمئؾ اعمتٜم٤ماإلظمقان ًم

 -اًمٗمْمقزم اًمتٍم ذم اًمتقؾمع ذم هل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ، ـمًٌٕم٤مهمػم صحٞمح ومٗمرق سملم شمٚمؽ وهذه

  ؾمٌؼ ُمٕمٜم٤م ٓ و ن قمٚمٞمف ومهٞم  يتٚمهػ إذا يمإذن يده يد أُم٤مٟم٦م  ،واًمقيمٞمؾ أُملم :ي٘مقل اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 ٟمقاع إيدي وهل صمالث-وهذه ذطمٜم٤مه٤م ىمٌؾ وقمرومٜم٤م أ ،مل يتٕمدَّ 

ذم  :اعمًه٠مًم٦م إومم ،قمٜمدٟم٤م ذم هذه اجلٛمٚم٦م صمالث ُمًه٤مئؾ ،ىم٤مل: واًم٘مقل ىمقًمف ذم اًمرد واًمتٚمػ وٟمٗمل اًمتٕمدي

ردهه٤م أو مل ههؾ ذطمٝم٤م ُمٕمٜمك ىمقًمف ُمٕمٜمك هذا اًمٌمء يٕمٜمل إذا اظمتٚمػ اًمقيمٞمؾ واعمقيمؾ ذم هذه إُمقر اًمثالصمه٦م 

إهن٤م شمٚمٗم٧م  :ٚمػ ىم٤ملتشمرده٤م أو ذم اًممل ٓ  :ذم يدي وىم٤مل اعمقيمؾ رددت ًمؽ هذه اًمٕملم اًمتل :يرده٤م وم٘م٤مل اًمقيمٞمؾ

إذا  ،أٟمه٧م شمٕمهدي٧م :واًمثه٤مين ىمه٤مل أٟم٤م مل أشمٕمدَّ  :اًمتٕمدي ىم٤مل اًمقيمٞمؾ ذم ُمثؾٓ مل شمتٚمػ أو  :وص٤مطم٥م اًمٕملم ي٘مقل

قمٜمهدٟم٤م  ، إُمهلم اًم٘مهقل ىمقًمهفدائهً   ،ٟمف أُملم٦ٕم وم٢من اًم٘مقل ىمقل اًمقيمٞمؾ اظمتٚمٗم٤م ذم هذا اًمٌمء ومل شمٙمـ هٜم٤مك سمٞمٜمّ 

 ،اعمدقمك قمٚمٞمهف اًم٘مهقل ىمقًمهف ،يمؾ ُمـ اًمٕملم ذم يده اًم٘مقل ىمقًمف ،يمؾ أُملم اًم٘مقل ىمقًمف ،اًم٘مقل ىمقًمفُمـ ىمقاقمد ذم 

 هٜمه٤مكـمًٌٕمه٤م  ،اًم٘مقل ىمقًمف ُمع يٛمٞمٜمهف ،إذن اًم٘مقل ىمقًمف أي يٕمتؼم ذم ىمقًمف ًمٙمـ سمنمط أٟمف ٓ سمد ُمـ يٛمٞمٜمف ،وهٙمذا

ذم اًمٌٞمٜم٤مت وإي ن إيه ن اًمتهل إن ؿم٤مء اهلل تٛمر ُمٕمٜم٤م صقر ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمٞمٛملم ر٤م ىم٤مقمدة ؾم

اعمًه٠مًم٦م إظمهػمة ذم ههذه اجلٛمٚمه٦م أن ىمهقل  ،اًمتل حتٚمهػ ومٞمٝمه٤م اًمٙمٗمه٤مراتاًمٌّٞمٜم٤مت ًمٞم٧ًم إي ن شمتٕمٚمؼ سم٠مي ن 

٤م أو يم٤مٟمه٧م اًمقيم٤مًمه٦م سمه٠مضمرة أو ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اًمقيم٤مًمه٦م شمٓمققًمه ٤مٓتاعمّمٜمػ أن اًم٘مقل ىمقًمف يِمٛمؾ مجٞمع اًمقيم

درة وم٢مٟمهف يٙمهقن ٠من اًمقيم٤مًم٦م إذا يم٤مٟم٧م سمهإ :ٕمؾ وذًمؽ ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس أو سمٕمض اًمٕمٚم ء ي٘مقل٦م سمجُ يم٤مٟم٧م اًمقيم٤مًم

٢مهنؿ يهرون أن ومهومرق سملم إضمػم اخله٤مص وإضمهػم اعمِمهؽمك يم  ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م، ا وإضمػم ًمٞمس اًم٘مقل ىمقًمف أضمػمً 

 ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م-وإضمػم اعمِمؽمك يْمٛمـ 

وأن شم٘ميضه اًمهديـ قمٜمهل  :سم٠مؿمهٞم٤مء ُمٜمٝمه٤مويمؾ  ئق أن اُمرًم ،ٜم٦م وٛمـي٘مقل اًمِمٞمخ: وإذا ىم٣م اًمديـ سمٖمػم سمٞمّ 

وٓ سمٙمت٤مسم٦م وٓ همػم ذًمؽ ُمهـ  سمِمٝمقدذًمؽ ٓ  ٧ْم ٌِ ثْ ومج٤مء اًمقيمٞمؾ وم٘م٣م اًمديـ أشمك سم٤مًمٌمء اًمذي ومٕمٚمف وًمٙمٜمف مل يُ 



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 241 

ىمه٤مل: مل ي٘مْمهٜمل ، أٟمٙمهر ،اًمٌٞمٜم٤مت اعمٕم٤مسة صمؿ سمٕمد ذًمؽ ضم٤مء هذا اًمِمخص اًمدائـ وأٟمٙمر أٟمف ىمد ىم٣مه اًمهديـ

ٚم٘م٤ميض وطمٙمؿ اًم٘م٤ميض سمٕمدم اًمقوم٤مء ًمٕمدم وضمقد اًمٌٞمٜم٦م ومٛمـ اًمذي يْمٛمـ هؾ ههق اًمقيمٞمهؾ أم اًمقيمٞمؾ ومؽماومٕم٤م ًم

إن اًمقيمٞمهؾ يْمهٛمـ ٕٟمهف  :ٟم٘مقل ؟اًمذي يْمٛمـ أم اًمذي جي٥م قمٚمٞمف ؾمداد اًمديـ إصٞمؾ هق اًمذي قمٚمٞمف اًمديـ

أيًْم٤م ـ يْمٛمٟم٘مقل: ومٙم٠مٟمف أشمٚمػ اًمٕملم سمتٗمريٓمف وًمق قمٚمؿ وشمٞم٘مـ إصٞمؾ اًمذي ويمٚمف أٟمف ىمد ىم٣م اًمديـ  ،ُمٗمرط

ومٝمق  ،تٗمريٓمف يْمٛمـومٚميِمٝمد وي٠مظمذ ورىم٦م أٟمف ؾمدد اًمديـ  فٟموم٢مأن ُمـ ىم٣م اًمديـ ضمرت ٕٟمف ُمٗمرط ٕن اًمٕم٤مدة 

طمتك وإن قمٚمؿ اعمقيمؾ أٟمف ص٤مدق ًمٙمٜمهف  ،وٛمـ :ًمذًمؽ ىم٤مل اًم٘مقل ىمقًمفًمٞمس ُمـ سم٤مب  ،يْمٛمـ ُمـ سم٤مب اًمْم ن

 يْمٛمـ ُمع ذًمؽ-

يٙمٗمل ومٞمٙمقن قمهدم  هٕٟمف سمٛمجرد طمْمقر ه؟سمحْمقرإٓ أن يٙمقن عم٤مذا  ،ىم٤مل: إٓ أن ي٘مْمٞمف سمحية اعمقيمؾ

 ٟم٧م اًمذي شمِمٝمد-٠ما ُم٤م دُم٧م أٟم٧م طم٤مً وماإلؿمٝم٤مد شم٘مّمػم ُمـ اعمقيمؾ ًمٜمٗمًف إذً 

سمجٕمهؾ وجيهقز سمٖمهػم ضمٕمهؾ وجيهقز  ،ذم اًمٌدايه٦موهمػمه وهذا ذيمرٟمه٤مه ي٘مقل اًمِمٞمخ: وجيقز اًمتقيمٞمؾ سمجٕمؾ 

 ٕمؾ واًم٘مدرة-ُم٤م اًمٗمرق سملم اجلإن ؿم٤مء اهلل ؾمٞمٛمر وجيقز سم٠مضمرة وجيقز سمٖمػم أضمرة، و

ُم٤م زاد  :ٕٟمف ُمـ قم٘مقد اجلٕم٤مًم٦م ي٘مقلضم٤مئز وقمرومٜم٤م أن هذا  ،صح :وم  زاد ومٚمؽسمٕمنمة ىم٤مل: وًمق ىم٤مل سمع هذه 

قمهغم يمهذا وُمه٤م زاد  ههذا اًمثهقب عْ ُٓمرئ سمِ  :ُمـ ىم٤مل :ن اسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل أٟمف ىم٤ملأوىمد ضم٤مء ذم اًمٌخ٤مري  ،ومٚمؽ

 -وم٢مٟمف جيقز :(1)ًمؽٝمق ومويمذا 

 باب الشركة

ذم اؾمهتح٘م٤مق أو اضمهت ع واًمنمهيم٦م ي٘مهقل اًمٗم٘مٝمه٤مء إهنه٤م  ،ف اهلل سم٤ٌمب آظمر وهق سم٤مب اًمنميم٦مسمدأ اًمِمٞمخ رمح

ذيمه٦م إُمهالك أن  ،إُمه٤م ذيمه٦م أُمهالك أو ذيمه٦م قم٘مهد ،ىمًٛملمإمم وهل شمٜم٘مًؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل ، شمٍم 

أن ٟمتٛمٚمؽ ههذه  ا وٓ ٟم٘مّمد اًمتج٤مرة وإٟم  ىمّمدٟم٤م٤م ُمٗمردً ٤م أو ُمٚمٙمً ٤م ُمِم٤مقمً ٤م ٟمٛمٚمٙمٝم٤م إُم٤م ُمٚمٙمً ٟم٤م وأٟم٧م أرًو أأؿمؽمي 

ىمد يٙمقن هذا اعمٚمؽ سم٢مرادة أو سمدون إرادة ىمد شمٙمهقن إُمهالك سمهدون  ،ىمد شمرشمٗمع ؾمٕمره٤م وىمد شمٜم٘مصوم٘مط، قملم 

                                                 

سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمـ ـمريؼ قمٓم٤مء ا قمـ (451. 4)( ُمٕمٚمً٘م٤م قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ووصٚمف احل٤مومظ ذم اًم٘متح 92.3رواه اًمٌخ٤مري )( 1)

 -ٟمحقه
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يٚمزم ًمٚمنمهيم٦م أن ومال ٤م ًمٞم٧ًم سم٢مرادهتؿ ومٛمٚمٙمٝمؿ ُمِمؽمك ومٞمٝم٤م هق وأظمقه أرًو ؿمخص يرث  ،إرادة ُمثؾ اعمػماث

 -ذيم٦م اًمٕم٘مد ٓ سمد أن يٙمقن ومٞمٝم٤م إرادةًمٙمـ يٙمقن ومٞمٝم٤م إرادة 

اعم٘مّمقد سمف وهل أي ذيم٦م اًمٕم٘مقد ذيم٦م اًمٕم٘مقد شمٜم٘مًؿ إمم أرسمٕمه٦م  ،ي٘مقل اًمِمٞمخ: وهل قمغم أرسمٕم٦م أًب

٤مت احل٘مٞم٘م٦م اًمنميم ،ؾمٝمٚم٦م ضمًدا ٤متأىم٤ًمم وىمٌؾ أن أذيمر هذه إىم٤ًمم إرسمٕم٦م ؾم٠مذيمر ًمٙمؿ ـمري٘م٦م ذم ومٝمؿ اًمنميم

ٟمف يتقًمد ُمٜمٝم٤م قمدد يمٌػم ؾمٜمٕمر  إ :زريمٌميمثر ُمـ ذًمؽ سمٙمثػم طمتك ىم٤مل ؿمٛمس اًمديـ اًمًمٞم٧ًم أرسمًٕم٤م وإٟم  هل أ

إُم٤م أن يِمؽمك ذم اعم٤مل أو يِمؽمك ذم اًمٕمٛمؾ أو يِمهؽمك ذم  :أؿمٞم٤مءصمالصم٦م إؿمٞم٤مء اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م  ،يتقًمدأٟمف يمٞمػ 

ًٓ  ،أن يِمؽمك اصمٜم٤من ذم هذه إُمقر اًمثالصم٦م ،اًمقضمف واًمذُم٦م ًمٜم٘مؾ ذم اًمذُم٦م وم٢من اؿمؽميم٤م ذم اعم٤مل وم٘مهط ُمهـ  :ٟمٌدأ أو

اعمه٤مل ههذا  ،اؿمؽميم٤م ذم اعم٤مل ،هذه شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٜمٝم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،٤مًمنميم٦م شمًٛمك ذيم٦م أُمالكومدون قمٛمؾ وسمدون ذُم٦م 

أٟمه٤م ُمٜمهل مخًهلم وُمٜمهؽ  ،٤م وم٢مهن٤م شمًهٛمك ذيمه٦م اًمٕمٜمه٤منإن اؿمؽميم٤م ذم اعم٤مل واًمٕمٛمؾ ُمٕمً  ،ُمِم٤مع سمٞمٜمٜم٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمٝم٤م

إذا اؿمهؽميم٤م  :ٔمهر اًمث٤مًمثه٦ماٟم ،ومٝمل ذيم٦م قمٜم٤منُمًٕم٤م مخًلم صمؿ سمٕمد ذًمؽ ٟمٕمٛمؾ ذم هذا اعم٤مل ذم اًمتج٤مرة ٟمت٤مضمر ومٞمٝم٤م 

 ضيّمهح ىمهرا ،ٝم٤م ُمه٤م ؿمهة٧مؾمهٛمّ  ضأطمدمه٤م ُم٤مل وُمـ أظمر اًمٕمٛمؾ وم٢مهن٤م ذيم٦م اعمْم٤مرسم٦م أو اًم٘مهراُمـ ويم٤من 

أطمد اًمٓمٚم٦ٌم ذم ُمرطمٚمه٦م ُمت٘مدُمه٦م ذم اًمدراؾمه٦م ئمهـ أن  قمكمّ  ٕين ُمرّ  ضويّمح ُمْم٤مرسم٦م وأٟم٤م قمـ ىمّمد ىمٚم٧م ىمرا

وًمذًمؽ ُمٕمروم٦م أًمٗمه٤مظ اًمٗم٘مٝمه٤مء  ،٤مت اًمٕمٚمؿض هل اعمْم٤مرسم٦م هذه أسمجديااًم٘مراض هق اًم٘مرض همػم صحٞمح اًم٘مر

إن  ،ا ُم٤م هل اعمْم٤مرسم٦م أو اًم٘مراض أن يِمؽمك ُمـ أطمدمه٤م ُم٤مل وُمهـ أظمهر قمٛمهؾإذً ُمٝمٛم٦م، وشمًٛمٞم٤مهتؿ ًمٚمٕم٘مقد 

ًٓ ُم٤م قمٛمهاًل ىمدّ يمالمه٤م  ،هن٤م شمًٛمك سمنميم٦م إسمدان٢م٤م ومًمٕمٛمؾ ُمٜمٝم  مجٞمٕمً ااؿمؽميم٤م ويم٤من  ا شمًهٛمك  ومه٢مذً  ومل ي٘مهدُم٤م ُمه٤م

٤م قمٛمهؾ إن يم٤من ُمهٜمٝم  مجٞمًٕمه ,وا يًتديٜمقن قمغم اعم٤مل أسمديٕمٜمل  –ؾ ُمٜمٝم  قمٛمؾ وذُم٦م إن يم٤من ُمـ يم ن،ذيم٦م أسمدا

ٟمٔمهروا ا ٤مت،ُم٤م هل أٟمهقاع اًمنمهيمأن شمٕمٚمؿ إذا قمروم٧م هذه مل حيت٩م سمٕمد ذًمؽ  ،وذُم٦م وم٢مهن٤م شمًٛمك سمنميم٦م اًمقضمقه

ي أٟمهقاع ُمـ ي٘مقل زم ههذه ُمهـ أ :هذه اًمّمقرة ًمق أن أطمد اعمتٕم٤مىمديـ ُمٜمف ُم٤مل وقمٛمؾ وُمـ اًمٓمر  اًمث٤مين قمٛمؾ

ًمنمهيم٦م اأؿمٞم٤مء يمثػمة ضمًدا هذه ىم٤مل يريم٥م ُمٜمٝم٤م اًمزريمٌم  ،هل ذيم٦م واطمدة شمًٛمك قمٜم٤من وُمْم٤مرسم٦م ؟اًمنميم٤مت

ٟم٠مي ًمٙمالم اعمّمٜمػ سمنقم٦م ٕضمهؾ  ،يمثر ُمـ ذيم٦م اذه اًمٓمري٘م٦مأشمريم٥م  ،سمدانأقمٜم٤من و ،قمٜم٤من وُمْم٤مرسم٦م :شم٘مقل

 -اًمقىم٧م



 
ِةَالِفْقهَِشَ  َِللشَّْيخََِْرُحَُعْمد 

ِمَِبْنَُمح مَّدَالّشويعر   ع ْبِدَالسََّل 

 

 243 

اعمه٤مل ُمهـ مجهٞمٕمٝم  يٕمٜمهل ٞمٝم  وسمٌهدٟمٞمٝم  وهل قمغم أرسمٕم٦م أًب ذيم٦م اًمٕمٜم٤من وهل أن يِمؽميم٤م سم ًم :ي٘مقل

اؿمهؽميم٤م ذم  ،اؿمهؽميم٤م سمه٠مُمريـ ا٤من سمجه٤مهٞمٝم  إذً يوذيم٦م اًمقضمقه أن يِمؽميم٤م ومٞم  يِمؽم :ىم٤مل ،وُمـ مجٞمٕمٝم  اًمٕمٛمؾ

ٝم  أي سمهذُمتٝم  ٞموإُمر اًمثه٤مين أن يٙمهقن سمجه٤مه ،سمد أن يٙمقن ومٞمٝم٤م قمٛمؾ يِمؽمي٤من يمالمه٤م يٕمٛمؾ ٓٓ سمد اًمٕمٛمؾ 

ٙمل اشمٗم٤مق أهؾ اًمٕمٚمؿ قمٚمٞمف يم  ٟم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م وهمػمه وىمد طُم  ،ذم اًمذُم٦م وم٘مط وم٢مٟمف ٓ جيقزوأُم٤م آؿمؽماك  ،سم٤مًمذُم٦م

 ،ظمذ اؾمٛمل واؿمتٖمؾ قمٚمٞمف ُمـ همػم أن أقمٛمؾ قمٚمٞمف أٟمه٤م، ي٘مقل: ٤م٤م وٓ سمٞمٕمً اؿمؽمايمً ٓ ٕن اًمذُم٦م وطمده٤م ٓ ىمٞمٛم٦م ر٤م 

ِمخص يٕمٛمؾ إُمه٤م سمٜمٗمًهف ٕمٛمؾ ٕن اًمنمع ي٘مقل ٓ سمد أن اًميأن ًمٚمِمخص هذا ٓ جيقز سمؾ ٓ سمد  :اًمنمع ي٘مقل

ًمهذًمؽ ىمه٤مل وومال جيقز أن شمًتديـ سم٤مٓؾمؿ وم٘مط سمؾ ٓ سمد ومٞمف ُمـ قمٛمهؾ  ًة٤م،أو سم ًمف ومال سمد أن يٙمقن ىمد سمذل ؿمٞم

 ومٝمذا ُمـ اخلٓم٠م اًمٙمٌهػم اًمهذي خيٓمه٠م ومٞمهف ،يِمؽمي أطمدمه٤م سمذُم٦م اًمث٤مينمل ي٘مؾ: أن يِمؽميم٤م ومٞم  يِمؽمي٤من  :اعمّمٜمػ

 ٦مواسمهـ ىمداُمه ,اعمهدين صمهؿ اًمتقٟمزه  ,ًمٙمؿ أن اسمـ ومرطمهقن ىمٚم٧م  ،تقؾمع ا٤مًمذُم٦م يُ ايمثػم ُمـ اًمٜم٤مس سمٔمٜمٝمؿ أن 

ًمٙمهـ دمهقز ُمهع اًمٕمٛمهؾ آٟمٗمهراد قمغم ؾمهٌٞمؾ آؿمؽماك ومٞمٝم٤م ن اًمذُم٦م ٓ جيقز شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م وٓ أطمٙمك اإلمج٤مع قمٚمٞمف 

 ومٞمِمؽميم٤من وم  يِمؽمي٤من سمج٤مهٞمٝم  واًمرسمح يٙمقن سمٞمٜمٝم - اإذً  ،ودمقز ُمع اعم٤مل

ًٓ ىم٤مل: واعمْم٤مرسم٦م أن يدومع أطمدمه٤م ًمم  يتجر ومٞمف ومٞمٙمقن ُمـ أطمدمه٤م اعمه٤مل واًمثه٤مين ُمٜمهف اًمٕمٛمهؾ ٕن ظمر ُم٤م

 ومٛمـ أطمدمه٤م ُم٤مل وُمـ أظمر اًمٕمٛمؾ- ،اًمث٤مين يتجر وهق اًمٕمٛمؾوأطمدمه٤م دومع اعم٤مل 

 يمذًمؽ يِمؽميم٤من ذم رسمح اًمقضمقه وهمػمه- ،ىم٤مل: ويِمؽميم٤من ذم رسمحف

 ،إذا ومٝمل قمٛمهؾ ُمهـ اًمٓمهروملم ،اعم٤ٌمحهق أن يِمؽميم٤م ومٞم  يٙمت٤ًٌمن سم٠مسمداهن  ُمـ  :ىم٤مل ،ىم٤مل: وذيم٦م إسمدان

ذيم٦م إسمدان أول رء اًمٗم٘مٝمه٤مء يٕمهؼمون سمنمهيم٦م إسمهدان ههذه اًمٚمٗمٔمه٦م شمهقطمل إمم أن  ،ٝم  قمٛمؾٜمومٛمـ يمؾ ُم

اًمنميم٦م إٟم  شمٙمقن سم٤مًمٌدن واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٌدن هق ٟمٗمًهف اًمنمهيم٦م واحل٘مٞم٘مه٦م أن اًمنمهيم٦م إٟمه  ههل سمٕمٛمهؾ اًمٌهدن 

ذيمه٦م إسمهدان  صح وأومّمح ُمـ اًم٘مقل إهن٤م ذيم٦م إسمهدان ٕنوًمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ يٕمؼم اًمنميم٦م سم٤مٕسمدان وهل أ

ّمهح وماًمنميم٦م سم٤مٕسمهدان وههل إ :ذيم٦م أسمدان وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل :وًمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ ي٘مقلشمقهؿ أهن٤م ذيم٦م ُمٚمؽ 

ُم٤م ُمٕمٜمك ُمهـ  ،ُمـ اعم٤ٌمطم٤مت ، ي٘مقل: ومٞم  يٙمت٤ًٌمن سم٠مسمداهن سم  يٙمت٤ًٌمٟمف سم٠مسمداهن أو واعم٘مّمقد أي سمٕمٛمؾ إسمدان 

ًمٙمهـ ىمّمهده ُمهـ  ,أيًْم٤م حمتٛمؾ هذا اًم٘مهقل  , ٜمل ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل ًمٞم٧ًم حمرُم٦م ًمٞمس هذا اعم٘مّمقديٕم ؟اعم٤ٌمح
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٤م ٤م ٕطمد أو آصٓمٞم٤مد ٕٟمهف ًمهٞمس ُمٚمًٙمهٕٟمف ًمٞمس ُمٚمٙمً آطمتِم٤مش ٤م ٕطمد ُمثؾ اًمّمٜم٤مقم٦م أو اعم٤ٌمح ومٞم  ًمٞمس ُمٚمٙمً 

 -ٕطمد وٟمحقه ُمـ قم٘مقد اإلسم٤مطم٦م

ومجه٤مء اؿمؽميم٧م أٟم٤م وقم ر وؾمٕمد يهقم سمهدر  :  أٟمف ىم٤مليم  روي قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمٝم :ىم٤مل

 -(1)ؾمٕمد سم٠مؾمػميـ ومل آي أٟم٤م وقم ر سمٌمء صمؿ سمٕمد ذًمؽ اىمتًٛمقا اعم٤مل سمٞمٜمٝمؿ

ي٘مقل اًمِمٞمخ: واًمرسمح ذم مجٞمع ذًمؽ قمغم ُم٤م ذـم٤مه يٕمٜمل سمح٥ًم ُم٤م اشمٗم٘مقا إُم٤م قمغم قمدد اًمرؤوس أو سمٜمًه٦ٌم 

 ٕطمد اًمثٚم٨م وأظمر اًمثٚمث٤من وهٙمذا- يٙمقنيم٠من 

ٓ  ٤موأُم٤م اًمقوٞمٕم٦م يٕمٜمل اخل٤ًمرة وم٢مهنه ،هذه ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م اًمرسمح قمغم اًمنمط ،واًمقوٞمٕم٦م قمغم ىمدر اعم٤ملىم٤مل: 

وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٚمق يم٤من اعم٤مل ُمـ أطمدمه٤م دون اًمثه٤مين يمنمهيم٦م  ،ا إٟم  شمٙمقن قمغم ىمدر اعم٤ملشمٙمقن قمغم اًمنمط أسمدً 

اًمٕم٤مُمهؾ ًمهٞمس قمٚمٞمهف ووهٞمٕم٦م  ،عمه٤ملصه٤مطم٥م اشمٙمهقن ٤مًمقوٞمٕم٦م وم ،واطمد ُمٜمف اعم٤مل واًمث٤مين ُمٜمف اًمٕمٛمؾ ،اعمْم٤مرسم٦م

ٕن دظمقًمهف  ،يٙمقن ذم ذُمتهف أي رءٓ  ،رءن ٓ خي ،اًمقوٞمٕم٦م ذم طم٘مف قمٛمٚمف مل يرسمح ومٞمف رء هذه ووٞمٕمتف

ًمق أن اصمٜملم اؿمؽميم٤م ذيم٦م قمٜمه٤من وُمهـ أطمهدمه٤م صمالصمه٦م  ،قوٞمٕمتف ذم قمٛمٚمف ٓ ذم ُم٤مًمفهق سم٤مًمٕمٛمؾ ومذم اًمنميم٦م إٟم  

 ،مخًلم سم٤معمة٦م مخًهلم سم٤معمةه٦م ػٟمريد أن يٙمقن اًمرسمح سمٞمٜمٝم  سم٤مًمٜمّم :صمؿ ىم٤مٓ٘مط اعم٤مل ومأرسم٤مع اعم٤مل وُمـ اًمث٤مين رسمع 

هذا اًمرضمؾ اًمذي ُمٜمف اًمرسمع يٙمقن قمٛمٚمف أيمثر ٕٟمف قم٤مر  ٕن ٤م ُم٤م يٙمقن هذا اًمٌمء هم٤مًمًٌ  ؟عم٤مذا ىم٤مًمقا هذا اًمٌمء

ذا ظمنا ومٞمٙمقن قمهغم سمٞمٜمٝم  قمغم طم٥ًم ُم٤م اشمٗم٘م٤م ًمٙمـ إ فٟمٕمؿ إذا ضم٤مء رسمح ومٞم٘متً ٟم :ومٜم٘مقل ،سم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمده اخلؼمة

٤مرة قمغم ىمدر مهه٤م ًس اعم٤مل ٕن اخل٤ًمرة ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤معم٤مل وًمٞم٧ًم ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمنمط طمتك ًمق اؿمؽمـمقا أن اخلأىمدر ر

 وم٢من هذا اًمنمط سم٤مـمؾ ٓ ؿمؽ-

سمدأ اعمّمٜمػ يتٙمٚمؿ قمـ ذط ُمـ ذوط اًمنميم٦م  ،ٕمؾ ٕطمدمه٤م دراهؿ ُمٕمٞمٜم٦مي٘مقل اًمِمٞمخ: وٓ جيقز أن جُي 

يم٦م ٓ سمهد أن نمهُمـ ذوط اًممل يذيمره اًمِمٞمخ، نمط اًمُمٕمٚمقم هذا  ـمًٌٕم٤م ذم ُم٤ملنميم٦م وهق أٟمف ٓ سمد أن شمٙمقن اًم

وهذا اًم٘مهقل  اجي٥م أن يٙمقن رأس ُم٤مل اًمنميم٦م ٟم٘مدً  ٤م،وٓ جيقز أن يٙمقن قمروًو  ايٙمقن رأس ُم٤مل اًمنميم٦م ٟم٘مدً 

يم٦م ن يٙمقن رأس ُم٤مل اًمنمأاًمراضمح ومٞمجقز ظمال  إن هذا اًم٘مقل هق  :وإن يم٤من سمٕمض اًمٜم٤مس اعمٕم٤مسيـ ي٘مقل

ومٞمٝم٤م قمروض ًمٙمـ اًمذي يٕمر  اًم٘مْم٤مء ويٕمر  ُمِم٤ميمؾ اًم٘مْم٤مة أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤مل جيقز اًمتل ـمًٌٕم٤م ذم إُمقال 
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ا ههق ويذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء أن رأس اعم٤مل إذا يم٤من ٟم٘مهدً  ٤م،ا ُمـ اعمِم٤ميمؾ ؾمٌٌٝم٤م أن رأس اعم٤مل يم٤من قمروًو يٕمر  أن يمثػمً 

ووٌط يمثهػم ُمهـ احل٘مهقق وًمهذًمؽ ىمهقل يمثػم ُمـ اخلّمقُم٤مت ُمـ ٤م ذم آٟمٗمٙم٤مك ذط صدىمٜمل أٟمف يٙمقن ؾمًٌٌ 

ا وٓ يّمهح أن يٙمهقن ٓ سمد أن يٙمقن رأس ُم٤مل اًمنميم٦م ٟم٘مدً أٟمف اعمّمٜمػ يذيمره٤م ن مل إاًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اًمنمط و

 ًءإن ومٞمهف درىمهقي ذاشمف ًمٙمـ ٓ ؿمؽ سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمآٓت أٟمف ىمقل ذم  فن يٙمقن دًمٞمٚمأ ٤م ٓ ؿمؽ سمٖمػم اًمٜمٔمرقمروًو 

صمؿ اظمتٚمٗمهقا ذم شم٘مٞمٞمٛمهف  ٤مخلّمقُم٤مت ؾمٌٌف أن رأس اعم٤مل اًمنميم٦م يم٤من قمروًو ًمٚمخّمقُم٤مت يمثػم ضمًدا ويمثػم ُمـ ا

ٓ سمهد أن يٙمهقن ًمٙمهؾ أٟمهف ُمـ اًمنموط اًمتل شمذيمر ذم اًمنميم٦م  ،اًمقوٞمٕم٦م ومٞمف وهٙمذاو فصمؿ اظمتٚمٗمقا ذم اؾمتح٘م٤مىم

سم٤معمةه٦م  ٤م يٕمٜمل ٟم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م مخًهلمُمٕمٚمقم همػم جمٝمقل وٓ سمد أن يٙمقن ُمِم٤مقمً  ،٤م٤م ُمِم٤مقمً ُمٕمٚمقُمً  اُمٜمٝم  ذم اًمرسمح ضمزءً 

ههؾ زُم٤مٟمٜمه٤م وإُمه٤م أن شمٙمهقن سم٤مٕقمهداد أاًمٜم٦ًٌم إُم٤م أن شمٙمقن سم٤معمةقيه٦م يمه  ذم ـمري٘مه٦م  ،ٛمـ ىمػماط ىمػماـملمرسمع صمُ 

أن يٙمهقن  ؟ُمه٤م ُمٕمٜمهك اًم٘مهػماط ، ىمهديً  سمه٤مًم٘مراريط،اريطراًمٙمني٦م يم٤مًمرسمع واًمٕمنم واًمثٛمـ وإُم٤م أن شمٙمقن سم٤مًم٘م

عمه٤مذا  ،صمالصم٦م ىمراريط صمالصم٦م قمغم أرسمع وقمنمهيـوواطمد قمغم أرسمع وقمنميـ واًم٘مػماـم٤من اصمٜملم قمغم أرسمع وقمنميـ 

ٕن اًم٘مػماط ًمف ٟمّمػ وًمف صمٚم٨م وًمف رسمع وًمف ؾمهدس وًمهف صمٛمهـ وًمهف  :اًمٕمرب يم٤مٟمقا يتٕم٤مُمٚمقن سم٤مًم٘مراريط ىم٤مًمقا

ًمذًمؽ يتٕم٤مُمٚمقن اه٤م وُمٕمرومه٦م اًم٘مهراريط ُمٝمٛمه٦م ًمٜمه٤م إن ؿمه٤مء اهلل ذم ُمْمٌقـم٦م إرسمع واًمٕمنميـ ومٛمٞمزة  ،اًمثٚمث٤من

 وهمػمه٤م-ئض سمٓمري٘م٦م اًم٘مراريط وسمٓمري٘م٦م اًمٜم٥ًم اعمةقي٦م اًمٗمرائض وم٢مٟمٜم٤م ؾمٜمحؾ اًمٗمرا

ىم٤مل: اعمّمٜمػ وٓ جيقز أن جيٕمؾ ٕطمدمه٤م دراهؿ ُمٕمٞمٜم٦م ٕن اًمنمهط أن : يٜمٌٜمل قمغم هذا اًمنمط اإذً  :ي٘مقل

ّم٤مطم٥م اعم٤مل أن ًمؽ مخًه٦م آٓ  ًم٤م ومٚمق اشمٗم٘م٤م قمغم أن ٕطمدمه٤م إُم٤م اًمٕم٤مُمؾ أو ٤م ٓ ُمٕمٞمٜمً ُمِم٤مقمً  اضمزءً اًمرسمح شمٙمقن 

ومٞمٝم٤م ضمزئٞمه٦م ههذه اًمّمهقرة قمٜمدا  ،٤م ًمٚمرسمحسم٤مـمؾ ذم أصؾ اًمٕم٘مد ٕن ومٞمف و ٟمً  ،اًمٕم٘مد همػم صحٞمح :٤م ٟم٘مقلؿمٝمريً 

يمهؾ وشمدظمؾ ذم شمِمٛمؾ ممٙمـ ذم قم٘مد اعمْم٤مرسم٦م ظم٤مص٦م دون سم٤مىمل اًمنموط أو  اجلزئٞم٦ماٟمتٌٝمقا ُمٕمل ذم هذه وٟمٔمر ا

ٕم٤مُمؾ ؾمٞم٠مظمذ ٟمًه٦ٌم ُمِمه٤مقم٦م  ُمٜمف اعم٤مل وأظمر ُمٜمف اًمٕمٛمؾ واًمقم٘مقد اعمْم٤مرسم٦م ًمٙمـ ذم اعمْم٤مرسم٦م أفمٝمر ًمق أن رضماًل 

ًٌه ٦مأٟم٤م ٓ أريد ٟم٦ًٌم ُمِم٤مقم :ًمق ىم٤مل اًمٕم٤مُمؾ ،ٝمذا اًمٕم٘مد ٟمًٛمٞمف قم٘مد ُمْم٤مرسم٦مومُمـ اًمرسمح  ٤م وم٤مًمٕم٘مهد ٤م ؿمهٝمريً أريد راشم

اعمِمهٝمقر ُمهـ وههق اًمٗم٘مٝمه٤مء ي٘مقًمهقن  ،٤مٛمع سملم قم٘مد اًمتج٤مرة وقم٘مهد اعمْمه٤مرسم٦م ُمًٕمههؾ جيقز أن جُي  ،قم٘مد دم٤مرة

ٕٟمؽ قمٜمدُم٤م شمٕمٓمل اًمٕم٤مُمؾ شمٕمٓمٞمف أضمرة يم٠مٟمؽ وهٛمٜم٧م ًمهف  :ىم٤مًمقا ؟ٙمالمعم٤مذا ىم٤مًمقا هذا اًم ،ٟمف ٓ جيقزأاعمذه٥م 

سمهلم وقم٘مهد اعمْمه٤مرسم٦م سمهلم اإلضمه٤مرة ذم ومحٞمٜمةذ ٓ جيقز أن جيٛمهع  ،ُمـ اًمرسمح ومجٕمٚم٧م ًمف دراهؿ ُمٕمدودة اضمزءً 
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أُم٤م أهؾ زُم٤مٟمٜمه٤م  ،اًمٗم٘مٝم٤مء هذا يمالم ،أضمرةأظمذ ي٘مقًمقن ذم اًمٕمٜم٤من وم٢من أطمد اًمنميٙملم ٓ جيقز ًمف ، وُمثٚمف نميم٦ماًم

ُمه٤م ههق قمٚمٞمهف يقضمد ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ذم اًمٕمٛمؾ ُمٝمؿ ضمهًدا أن شمٕمهر   ؟قمٛمؾ اًمٜم٤مس :عم٤مذا ٟم٘مقل ،قمٛمؾ اًمٜم٤مسيٕمٜمل 

ذم ُمٜمتٝمهك اإلرادات عمه٤م ذيمهر اعمٍمي قطمل ٗمتسمـ اًمٜمج٤مر اًماذًمؽ ًمووظم٤مص٦م ذم سم٤مب اًمٕم٘مقد قمٛمؾ اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ 

أن قمٛمهؾ اًمٜمه٤مس ذم أهمٚمه٥م  ،ٞمٜمهفذيمر ُم٤م قمٚمٞمف اعمذه٥م إٓ ُم٤م قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ذم اًم٘مْم٤مء وهمػمه وم٢مين أسمأ ؟ىم٤ملُم٤مذا 

ُمهع  ٤مي٠مظمذ راشمًٌ وُمدير اًمنميم٦م ص٤مطم٥م اًمنميم٦م دمد وًمذًمؽ  ،اًمنميم٤مت ضمقاز اجلٛمع سملم اإلضم٤مرة وسملم اًمنميم٦م

ي٠مظمذ راشم٥م ومٞمجٛمع سملم اًمثٜمتلم وضمقاز اجلٛمع سملم اعمْم٤مرسم٦م وسملم اإلضمه٤مرة وإن يم٤مٟمه٧م  ،أن ًمف ٟم٦ًٌم ُمـ إرسم٤مح

ن أهمٚمه٥م إٚمٗم٤مئهدة ًمو ،ث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمذه٥م وهل اًمتل يٕمٛمؾ اه٤م اًمٜمه٤مساًمرواي٦م اًمإٓ أن ًمٞم٧ًم هل ُمِمٝمقر اعمذه٥م 

وههذه وإن يم٤مٟمقا ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م ههل، محد سمـ طمٜمٌؾ أُمٕم٤مُمالت اعمًٚمٛملم هل قمغم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م عمذه٥م اإلُم٤مم 

٤ًٌم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ،ُمقؾمهك واًمِمهٞمخ شم٘مهل اًمهديـ وشمالُمذشمهفأيب سمـ ااًمتل يٜمتٍم ر٤م أسمق سمٙمر قمٌد اًمٕمزيز وهل هم٤مًم

اًمتقؾمهع ذم اًمنمهوط  ،ومٞمٝم٤م أن اًمٕم٘مقد جيقز ومٞمٝم٤م أيمثر ُمـ ذـمهلم جيٛمعهمٚم٥م اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قمغم أن اًمنميم٤مت أ

 -وُم٘متْمٞم٤مهت٤م وهٙمذا

وٓ رسمح رء ُمٕملم ُمثؾ أن يٙمقن ىمد اؿمؽمك ذم صمقسملم ومٞم٘مقل رسمح هذا اًمثهقب ًمهؽ وههذا اًمثهقب  :وىم٤مل

 ٤م-سمؾ جي٥م أن يٙمقن اًمرسمح ُمِم٤مقمً ومال جيقز رسمحف زم وهٙمذا 

٤معمًه٤مىم٤مة ٓ وم ،أي ٓ سمد ُمـ شمٕمٞملم ضمزء ُمِم٤مع ُمٕمٚمقم ُمـ اًمهرسمح ،احلٙمؿ ذم اعم٤ًمىم٤مة واعمزارقم٦م يمذًمؽىم٤مل: و

 -سمد ومٞمٝم٤م ُمـ شمٕمٞملم ضمزء ُمِم٤مع ُمـ اًمرسمح

ومتٖمٓمهك اًمقوهٞمٕم٦م  ،رسمحـ اًمهظم٤ًمرة ُموطمدصم٧م سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمق وضمد رسمح  ،ودمؼم اًمقوٞمٕم٦م ُمـ اًمرسمحىم٤مل: 

 -ُمـ اًمرسمح ذم ذًمؽ

ٞم٤مر اعمّمٜمػ رمحف اهلل شمٕمه٤ممم تظماهذا  ،اًمنميٙملم ذيم٦م اًمٕمٜم٤من اًمٌٞمع ٟمًٞمة٦موًمٞمس ٕطمدمه٤م أي ٕطمد  :ي٘مقل

 ،أٟمف ٓ جيقز اًمٌٞمع ٟمًٞمة٦م ذم ذيم٦م اًمٕمٜم٤من وٓ جيقز ًمٚمٛمٖم٤مًم٥م أيًْم٤م أن يٌٞمع ٟمًٞمة٦م سمؾ ٓسمهد أن يٌٞمهع سمهثٛمـ طمه٤مّل 

ثٛمـ ُم١مضمهؾ ٓ يٙمقن هذا اًمذي اؿمؽمى سمهوم٘مد إًار سم٤معم٤مل رسم  ٕن اًمٌٞمع ٟمًٞمة٦م ومٞمف  :ووضمٝم٦م ٟمٔمر اعمّمٜمػ ىم٤مل

اإلٟمّمه٤م  ُمه٤م اعمهذه٥م يمه  ىمهرر صه٤مطم٥م أو ،هذا رأيهف ،ٗمٞمف إًار سمف ومال يٌٞمع ٟمًٞمة٦م إٓ سم٢مذن ذيٙمفوميًدد 

ر  اًمٜمه٤مس ٕن قمُ  :ن مل ي٠مذن ص٤مطمٌف ىم٤ملإو ,اًمٌٞمع ٟمًٞمة٦م  ,اعمرداوي أٟمف جيقز سمٞمع اًمٜمًٞمة٦م  قمالء اًمديـاًم٘م٤ميض 
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 ،ا ٓ سمد أن يتٕم٤مُمؾ سم٤مًمهديـ٤م وًمق صٖمػمً ىمٚم  دمد ديم٤مٟمً  ٠م،ٜمًيتٕم٤مُمٚمقا إٓ سم٤مًم نأهمٚم٥م اًمتج٤مر ٓ يٛمٙمـ أو ،قمغم ذًمؽ

هذه اعمًه٠مًم٦م ممه٤م  اإذً  ،ٛمث٤مسم٦م اًمنمط اًمٕمرذمسمسمف ومٝمق ىمد ضمرى ٕن اًمٕمر  اًمٜمًٞمة٦م وًمذًمؽ ُمـ ُم٘متْمٞم٤مت اًمتج٤مرة 

 -ذيمر ص٤مطم٥م اإلٟمّم٤م  أن اعمذه٥م قمغم ظمالومٝم٤م

٤م ُمـ اًمرسمح إٓ سم٢مذن ص٤مطمٌف قمٜمد ظمذ ؿمٞمةً ٓ حيؼ ًمف أن ي٠مإًذا  ،وٓ أظمذ رء ُمـ اًمرسمح إٓ سم٢مذن أظمر :ىم٤مل

 -آىمت٤ًمم ذم هن٤مي٦م اًم٘مًٛم٦م

 باب املشاقاة واملزارعة

صمالصمه٦م قم٘مهقد قمٜمهدٟم٤م وهٜمه٤مك  ،سمدأ اًمِمٞمخ سمٕمد ذًمؽ سم٤ٌمب اعم٤ًمىم٤مة واعمزارقم٦م وهل ٟمقع ُمهـ أٟمهقاع اًمنمهيم٦م

ؿمهجر مل يقضمهد  س٦م شمٙمقن سمٖمرؾماًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م أن اعمٖم٤مر ،٦مؾمهٜم٤مك ُم٤ًمىم٤مة وهٜم٤مك ُمزارقم٦م وهٜم٤مك ُمٖم٤مر ،ُمتِم٤ما٦م

ًمهٞمس زرع و٘مهقم سمهزرع شماًمٜمقع اًمث٤مين: اعمزارقمه٦م أن ومٞمٝم٤م ؿمجًرا، همرس ومت٘مقل ًمِمخص اقمٜمدك أرض  ،ومٞمٖمرؾمف

يًهٛمك ُمزارقمه٦م  ٤ماًم٘مٛمهح يًهٛمك زرقًمهُم٤م جيز أيمثر ُمـ ضمّزة وُمثؾ يم٤مخلياوات وُمثؾ  ُمثالً  ٤موإٟم  زرقمً  اؿمجرً 

 ا ىمه٤مئً  يٙمقن اًمِمجر ُمقضمقدً  ،يًٛمك اعم٤ًمىم٤مة :اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م ،٤م سمٞمْم٤مء ومٞم٘مقم سمزرقمٝم٤م يًٛمك ُمزارقم٦مومتٕمٓمٞمف أرًو 

ههذه اًمٕم٘مهقد اًمثالصمه٦م وؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمهؾ، وًمٙمـ ي٘مقم اًمٕم٤مُمؾ سمً٘مل اًمِمجر واًم٘مٞم٤مم سمٙمؾ إقم ل إظمرى 

 -ٟم٤مدرة ٤م واطمدة ذم اجلٛمٚم٦م ُم٤م قمدا ومروىم٤متشم٠مظمذ أطمٙم٤مُمً وُمت٘م٤مرسم٦م 

ذم يمؾ ؿمجر ًمف صمٛمر سمجزء ُمـ  ،ٝم٤م اعمٖم٤مرؾم٦م: دمقز اعم٤ًمىم٤مة وُمثٚمٝم٤م اعمزارقم٦م وُمثٚمرمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل اًمِمٞمخ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ قم٤مُمؾ أهؾ ظمٞمؼم سمجزء ُمـ اًمثٛمر ،فشمصمٛمر  ،(1)ةأُم٤م ضمقازه ومٚم  صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم أن اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمـ طمدي٨م راومع  ،هذا ُمـ ضمٝم٦م أٟمهف أسمه٤مح اعمزارقمه٦م سمـ ظمدي٩م وهمهػمه وىمد ضم٤مء قمـ اًمٜمٌَّ

 وؾمٜمذيمره٤م سمٕمد ىمٚمٞمؾ- خ٤مسمرةاًمتل شمًٛمك اعمقمٜمف هق صقرة ُمـ اًمّمقر ل وإٟم  اًمذي هُن 

ًه٠مًم٦م اعمهذه ُمٕمل، اٟمتٌف  ،ًمٙمؾ ؿمجر ًمف صمٛمر :اعمّمٜمػ ىم٤مل ،ي١ميمؾًمف صمٛمر دمقز اعمزارقم٦م ذم يمؾ ؿمجر  :ي٘مقل

 ،ٟمٌدأ اه٤م طم٤مًمه٦م طم٤مًمه٦م ،ًمف صمالث طم٤مٓت :اعم٤ًمىم٤مة ٓ سمد أن يٙمقن ذم ؿمجر وهذا اًمِمجر ٟم٘مقل ،٤معم٤ًمىم٤مةسمشمتٕمٚمؼ 

ٓ شمّمهح اعمًه٤مىم٤مة قمٚمٞمهف  :إذا يم٤من اًمِمجر ٓ صمٛمر ًمف ُمثؾ هذه إؿمج٤مر اًمتل ذم اًمِمهقارع ٟم٘مهقل :ًم٦م إومماحل٤م

ػم اؾمهؼ ههذا اًمِمهجر ضمرة قمٚمٞمف شمه٠مضمٕٟمف واوح أٟمف ظمنان ًمٙمـ جيقز اعم١ماُمـ أيـ ي٠مظمذ اجلزء اعمِم٤مع؟  ؟عم٤مذا
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إذا مل يٙمهـ  :احل٤مًم٦م اًمث٤مًمثه٦م ،ٛمر ٓ ي١ميمؾثإذا يم٤من ًمف صمٛمر ًمٙمـ هذا اًم :احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ًمٞمس ومٞمف رء ُمـ ذًمؽًمٙمـ 

اعم٘مّمهقد ُم٤م ًمف صمٛمر ًمٙمـ ًمف رء ُمـ اًمِمجر ُم٘مّمقد ُمثؾ اًمزهر ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ورد ُم٘مّمقد أو اًمقرق ٓ أدري 

اًمِمه٤مي ههذا ًمٙمـ هؾ هٜم٤مك ورق يٙمقن ورىمف ُم٘مّمقد؟ صح ُمثؾ اًمًدر وهمػمه، أُم٤م ورق اًمٕمٜم٥م  ُمثؾسم٤مًمقرق 

أو مل يٙمـ ًمف صمٛمهر وًمٙمهـ ًمهف  ،ٚمٜم٤م ًمف صمٛمر ًمٙمٜمف ٓ ي١ميمؾ يم٤مًمّمٜمقسمر وهمػمهاًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ىم اإذً  ،ِمجرسمزرع ًمٞمس 

 ؟وم٤مًمٜمقع اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م ههؾ يّمهح اعمًه٤مىم٤مة قمٚمٞمٝمه٤م أم ٓ ،رء آظمر ُم٘مّمقد يم٤مًمقرق واًمزهر أو اخلِم٥م أيًْم٤م

ُم٤م فمه٤مهر يمهالم اعمّمهٜمػ أو ي١ميمؾٓ سمد أن يٙمقن ًمف صمٛمر  :وًمذًمؽ ي٘مقًمقن ،اعمذه٥م أٟمف ٓ يّمح اعم٤ًمىم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

وًمهذًمؽ ٓ جيهقز  ،سمد أن يٙمقن ًمهف صمٛمهر ي١ميمهؾ ٓأٟمف اعمذه٥م  ،هٜم٤م وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أٟمف جيقز اعم٤ًمىم٤مة قمٚمٞمٝم٤م

ٟمف جيقز اعمًه٤مىم٤مة قمهغم أواًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،اًمثٛمر اًمذي ٓ ي١ميمؾ أو اًمِمجرة اًمتل ٓ صمٛمر ر٤م مم٤م يٙمـ ًمف رء ي٘مّمد

رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم وهذا هق اًمذي ُمِمك قمٚمٞمف اعمّمٜمػ  ،اهذا اًمثٛمر وقمغم هذا اًمزهر وهذا اًمقرق إذا يم٤من ُم٘مّمقدً 

قمرومٜم٤م يمٚمٛم٦م ًمف ؿمجر ًمف صمٛمر وومرق سمهلم ىمقًمٜمه٤م صمٛمهر  اإذً واًمتل اٟمتٍم ر٤م اسمـ اًمٚمح٤مم وهمػمه، وهل اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

خيتٚمػ سمٞمٜمٝم  ذم ىمْمٞم٦م اًمقرق وذم ىمْمٞم٦م اًمزههر وُمثهؾ ىمْمهٞم٦م اًمثٛمهر اًمهذي ٓ  ،صمٛمر ي٘مّمدًمف ي١ميمؾ وسملم ىمقًمٜم٤م 

جيه٥م أن يٙمهقن  ،ىم٤مل: سمجزء ُمـ صمٛمهره، هذه مجٚم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا وهل ُمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ ذم هذا اًم٤ٌمب ٟمٔمرا ،ي١ميمؾ

إن اًمِمخص إذا قم٤مىمد همػمه قم٤مىمهد  :ٜم٘مقلوموسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ  ،٤م٤م ُمٕمٚمقُمً ىم٤مل: ُمِم٤مقمً  وًمذًمؽ ،صمٛمره سمجزء ُمِم٤مع ُمـ

اًمٜم٤مشم٩م ًمؽ ٟمّمػ ُمـ  ،ِم٤معأن يٕم٤مىمده قمغم ضمزء ُم :احل٤مًم٦م إومم ،اعمزارقم٦م قمغم أروف وم٢من ًمف طم٤مٓتقمغم  قم٤مُماًل 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ُمع هيقد ظمٞمؼم وم٢مٟمف قم٤مىمهدهؿ  :ومحٞمٜمةذ ٟم٘مقل ،٤مُمٓمٚم٘مً  قمهغم اًمٜمّمهػ إٟمف ضم٤مئز يم  ومٕمؾ اًمٜمٌَّ

ًّ قمٚمٞمف اًمّّم  ههذا  :ي٘مهقلُمثؾ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م أن يٕم٤مىمده قمغم ضمزء ُمٕملم ُمـ إرض  ،هذه صقرة ،(1)المالة واًم

إن  :ٟم٘مهقل ،اًمتل شمٙمهقن قمهغم أـمهرا  اًمًهقاىملطمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م، ي٤مت ُمثؾ ذُمثؾ ُم٤م قمغم اعم٤م ،اجلزء ًمؽ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  أن  :احل٤مًمه٦م اًمث٤مًمثه٦م ،ا قمهغم ضمهزء ُمٕمهلم ُمٜمهفأٟمف ٓ جيقز أن شمٕم٤مىمد أطمهدً يدل طمدي٨م اًمٜمٌَّ

إن ههذه  :أن شمٕم٤مىمده قمغم صمٛمرة ؿمجرة ُمٕمٞمٜمه٦م ومت٘مهقل , اًمرسمعيٕمٜمل قمغم هذا ىمٚمٜم٤م قمغم ضمزء ُمٕملم ٟمحـ  ,شمٕم٤مىمده 

ـمًٌٕمه٤م هٜمه٤م  ،وم٢مٟمهف ٓ جيهقز ،اًمرسمع ًمؽ وٓ قمغم هذه اًمثٛمهرة ًمهؽٓ جيقز هذا  ،طمٞمٜمةذ ٓ جيقز :اًمثٛمرة زم أو ًمؽ

هذه ُم٠ًمًم٦م مل  ئط٤م آظمر قمغم طم٤مسمٕمض اًمٜم٤مس يٕم٤مىمد ؿمخًّم  :اًمتحٞمؾ عمـ أراد أن ي٠مظمذ صمٛمرة ٟم٘مقلذم ٟمٙمت٦م وم٤مئدة و
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ُمهـ اعمته٠مظمريـ وههق ههذا اًمرضمهؾ وم٘مٞمهف ٘مٝم٤مء واعم٤ًمئؾ اًمدىمٞم٘م٦م هذه ٓ يٕمرومٝم٤م إٓ اًمٗم ،يذيمره٤م إٓ رضمؾ واطمد

اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ اًمًٕمدي طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمرضمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وم٘مٞمف سمٛمٕمٜمك يمٚمٛم٦م وم٘مٞمف ًمٞمس يمؾ ؿمخص ىمرأ اًمٗم٘مهف 

 ،خترجي٤مشمف وـمري٘م٦م شمٕمٚمٞمالشمهف وُمهـ ـمري٘مه٦م قمروهف ًمٚمٛمًه٠مًم٦مـمري٘م٦م شمٕمرومٝم٤م ُمـ ًمذا ٤م وودرس اًمٗم٘مف يًٛمك وم٘مٞمٝمً 

يمٞمػ شمًتٓمٞمع أن دمٕمٚمٝم٤م طمٞمٚمه٦م  :ي٘مقل ،هذه اًمِمجرة زم أو ًمؽ ٓ جيقز :إن اًمِمخص إذا ىم٤مل :أن ٟمحـ ٟم٘مقل

أظمهرى ُمهـ  ةإن هذا احل٤مئط ُم٤ًمىم٤مة سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ إٓ هذه اًمِمجرة وشمْمؿ ر٤م ؿمهجر :أن شم٘مقل :ٟم٘مقل ؟ومتجٞمزه٤م

احله٤مئط يمٚمهف  ،ٟمحـ ذيم٤مء ذم هذه اًمِمهجرة :شمْمؿ ؿمجرة ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ ضمٜمًٝم٤م ُمـ ٟمٗمس اجلقدة صمؿ شم٘مقل ،ضمٜمًٝم٤م

ههذه صمٛمهرة  احٞمٜمةذ يٙمهقن ىمهد اؾمهتحؼ ضمهزءً وم ٤موه٤مشم٤من اًمِمجرشم٤من ومٞمٝم  ذيم٦م ُمْم٤مرسم٦م ظم٤مص٦م ومٞمٝمومٞمف ُم٤ًمىم٤مة 

 -ويمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمٝم٤ماعم٤ًمئؾ اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ هذه  ،اًمِمجرة سمٕمٞمٜمٝم٤م

٤م سمٞمْمه٤مء ومٞمهزارع شمٙمهقن أرًوه نقمرومٜم٤م أن اعمزارقمه٦م أ ،ي٘مقل اًمِمٞمخ: واعمزارقم٦م ذم إرض سمجزء ُمـ زرقمٝم٤م

 -قمٚمٞمٝم٤م

أههؾ قم٤مُمؾ رؾمهقل اهلل صهغّم اهلل قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  :ُمـ أطمدمه٤م ًم٘مقل اسمـ قمٛمر أو  ذر ُمٜمٝمؾمقاء يم٤من اًمٌ :ىم٤مل

 -٤ًمىم٤مةاعمزارقم٦م وصمٛمر وهذه هل هل اعمهذه  ،(1)ظمٞمؼم سمِمٓمر ُم٤م خيرج ُمٜمٝم٤م ُمـ زرع

ههذه  ،(2)قمغم أن يٕمتٛمٚمقه٤م ُمـ أُمقارؿ ,هذا ظم٤مرج اًمّمحٞمحلم وهق ذم أيب داود وهمػمه  –وذم ًمٗمظ  :ىم٤مل

قمٛمهؾ ذم اًمزراقمه٦م قمٛمهؾ قم٘مهد إذا قًمػ ومٞمف ذم اعمذه٥م وهل ُم٠ًمًم٦م اعمهزارع ههذا وهل مم٤م ظُم  ُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م ضمًدا

سمهذل يٙمقن إن يم٤من اًمٌذر ُمـ ص٤مطم٥م إرض ومال ؿمؽ أٟمف جيقز ٕن اًمٕم٤مُمؾ  :ٟم٘مقل ؟اعمزارقم٦م اًمٌذر يٙمقن ممـ

قمٚمٞمهف ذم ُمِمهك وأُم٤م إذا يم٤من اًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ومه٢من اًمهذي  ،هٜم٤م جيقز ،اًمٌذر ُمـ ص٤مطم٥م إرضواًمٕمٛمؾ وم٘مط 

ٕن ومٞمهف  ,أن اًمٌذر إذا يم٤من ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ومال يّمهح قم٘مهد اعمزارقمه٦م  ,اعمٜمتٝمك واإلىمٜم٤مع وهمػمهؿ أن هذا ٓ يّمح 

قمٚمٞمف اعمّمٜمػ هٜم٤م وهق اًمّمحٞمح ٓ ؿمؽ أٟمف جيهقز ُمِمك واًمذي  ،طمٞمٜمةذ ٓ يّمحواًمٕم٤مُمؾ اًمٌذر يٌذر ا وم٘مد همررً 

ُمهـ  :وم٘مه٤مل شقمغم أي يٕمتٛمٚمقهه٤م ُمهـ أُمهقارؿ»٨م قم٘مد اعمزارقم٦م وإن يم٤من اًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف احلدي

يٕمٜمل أهنؿ يٌذًمقن ُمـ أُمقارؿ ىمٞمٛم٦م اًمٕمٛمؾ وُمٜمف اًمٌهذر وإن يمه٤من اعمهذه٥م اعمته٠مظمرون وضمٝمهقا ذًمهؽ  ،أُمقارؿ
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وههق اًمِمهٞمخ وًمذًمؽ وم٢من اعمح٘م٘مهلم ُمهـ أههؾ اًمٕمٚمهؿ  ،يٕمتٛمٚمقه٤م يٕمٜمل اًمٗمٕمؾ ُمـ طمٞم٨م احلرث وهمػمه :ىم٤مًمقا

يمه  ذيمرٟمه٤م  ،وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜمه٤مس ،ىم٤مل: وجيقز أن يٙمقن اًمٌذر ُمـ اًمٕم٤مُمؾ ذه اعم٠ًمًم٦مرُمقؾمك احلج٤موي عم٤م ضم٤مء 

طمهظ ُمهـ أن ُم٤م قمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜم٤مس وطم٤مضمتٝمؿ وم٢مٟمف ُمـ اًمتِمدد أن شم٘مػ قمٜمد رأي ُمٕملم ُمع أن اًم٘مهقل اًمثه٤مين ًمهف 

 -وىمْم٤مهتؿ واًمٗم٘مٝم٤مء يٗمتقن سمفٜمٔمر وقمٚمٞمف قمٛمؾ اًمٜم٤مس اًم

ٛمؾ ُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمٕمٛمٚمف ذم اعمزرقم٦م ُمثهؾ ممه٤م قمغم اًمٕم٤مُمؾ قم ,ُم٠ًمًم٦م ؾمٝمٚم٦م  ,ي٘مقل اًمِمٞمخ: وقمغم اًمٕم٤مُمؾ 

ُمثهؾ اًمًه٘مل وُمثهؾ طمهرث إرض  ،يتٕمٚمؼ ُمـ اًمٌٜم٤مء وهمهػمهُم٤م ضمرت اًمٕم٤مدة سمف مم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمثٛمرة وم٘مط وًمٞمس 

اًمٜمخهؾ وذم همهػمه ُمهـ إؿمهج٤مر إذا يم٤مٟم٧م ضمرت اًمٕمه٤مدة ويًهٛمك اًمتِمهقيؽ ذم وُمثؾ شم٘مٓمٞمع إهمّم٤من ُمثاًل 

٤محلّمه٤مد يمهق شم٘مٓمٞمع إؿمقاك وُمثؾ يمؾ ُم٤م ضمرت سمهف اًمٕمه٤مدة ق اًمزسم٤مر ووهف اًمٗم٘مٝم٤مء ٞميًٛماًمذي شم٘مٓمٞمٕمٝم٤م وهذا 

 احلٗمر ٕضمؾ اًمً٘مل وهٙمذا-وأيًْم٤م يدظمؾ اًمً٘مل 

سمٞمٜمهل  :جيقز ًمف أن يٕمٓمٞمهف ؾمهٞم٤مرة وي٘مهقل ،ىم٤مل: وًمق دومع إمم رضمؾ داسم٦م يٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م طمّمؾ سمٞمٜمٝم  ضم٤مز

 وسمٞمٜمؽ-

قمهغم ىمٞمه٤مس  :عم٤مذا ىمه٤مل ،وهل ذيم٦م اعم٤ًمىم٤مة٤م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمنميم٦م ىمٞم٤مؾًم يٕمٜمل  ،ىم٤مل: قمغم ىمٞم٤مس ذًمؽ

د قمٚمٞمٝمه٤م وإضمهر ٙم يٕمٓمل همػمه داسم٦م أو ؾمٞم٤مرة ًمٞمًمٗمرق سملم هذه اًمّمقرة أن رضماًل اأٟم٤م أريد أن شمٕمٓمٞمٜمل ُم٤م  ؟ذًمؽ

أًمٞمس ُمـ أطمدهؿ اعمه٤مل وُمهـ أظمهر  ؟اعمْم٤مرسم٦مذم عم٤مذا مل شمذيمر  ؟سمٞمٜمٝم  سم٤مًمٜمّمػ ُم٤م اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمْم٤مرسم٦م

ٓ دمهقز  :هذه قمغم ىم٤مقمدشمف أٟمٜمه٤م ٟم٘مهقل ،ٕن رأس اعم٤مل ومٞمٝم٤م قملم وًمٞمس صمٛمـ ؟ذيمر ذم اعمْم٤مرسم٦معم٤مذا مل شم ؟اًمٕمٛمؾ

إهنه٤م ُمٚمح٘مه٦م سم٤معمًه٤مىم٤مة ىم٤مًمقا: ًمٙمـ ٓ يّمح، رأس اعم٤مل ومٞمٝم٤م قملم واًمٕملم ٓ يّمح ومٜم٘مقل طمٞمٜمةذ وُمْم٤مرسم٦م  ٤مٕهن

 -٤معمْم٤مرسم٦م أحل٘مقه٤م ٕضمؾ هذا إُمرسم٤م ُمٜمٝم٤م أيمثر ؿمٌٝمً 

 باب إحًاء املىات

يمت٤ًمب سم٤مإلسم٤مطمه٦م آسمدأ يتٙمٚمؿ قمـ ٟمقع آظمر ُمـ ايمت٤ًمب اعم٤مل وهق  ،سم٤مب إطمٞم٤مء اعمقاتي٘مقل: ِمٞمخ سمدأ اًم

يمهؾ ُمٜمٗمهؽ قمهـ اعمٚمهؽ أو  ،آظمتّمه٤مص وأإرض اعمٜمٗمٙم٦م قمـ اعمٚمؽ هل اعمراد سم٤معمقات  ،وهق إطمٞم٤مء اعمقات

٤م ومتٛمٚمهؽ اشًمهوم٢مٟمهف شمًهٛمك ُمقٓ ُمٚمؽ ًمهف، أو آظمتّمه٤مص همػم ُمٕمّمقم  أُم٤مآظمتّم٤مص يٕمٜمل اعمٚمؽ اعمٕمّمقم 

ًٓ  ٤م٤م ُمٕمٚمقُمً ٤م أو ُمٞمتً ُمٚمؽ يمؾ آدُمل ؾمقاء يم٤من طمٞمً  اٚمؽ إذً عمإهن٤م ُمٜمٗمٙم٦م قمـ ا :ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م ،ٞم٤مءطمسم٤مإل ههذه  ،أو جمٝمق
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٤م ٚمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز آقمتداء قمٚمٞمف طمتهك ًمهق شمريمهف صه٤مطمٌف أصهٌح٧م ُمٚمًٙمهُم٠ًمًم٦م ُمٝمٛم٦م يمؾ ُمٙم٤من يٕمٚمؿ أٟمف ىمد ُمُ 

يم  ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م ذم اًمٚم٘مٓمه٦م – ن أصح٤ما٤م شمريمقه٤مأ َ  رِ قمُ  ٤مأرًو ا إٓ أن شمٙمقن ٤م سمٕمٞمدً واعمٚمؽ ُمٕمّمقم وًمق يم٤من ُمٚمٙمً 

آظمتّمه٤مص ُمثهؾ أن  ،ٕصهٚمٝم٤مإًمٞمف هذه شمرضمع اًمرضمقع وٓ يريدون يتٕمٛمد أصح٤مسمف شمريمف  ياًمذأن اًمٌمء  –

٤م ُمرقمك أهؾ سمٚمد أو ُمًه٤ميٞمؾ أو أطمٞمل ُمرقمً ـمريً٘م٤م ٤م ؾم٠مطمٞمل أرًو  :ي٘مقليمٛمـ ح٘مقق آٟمتٗم٤مع يم٤م ٤م قم٤مُمً يٙمقن طم٘مً 

ُمهـ يم  ؾمٞم٠مي ُمٕمٜم٤م أٟمف ُأوىمػ وًمذًمؽ اإلطمٞم٤مء  ،ي٦م هذه ُم٤م متٚمؽ اًمِمٕم٤مب وٓ إودي٦م سم٤مٕؿمٞم٤مءاًمِمٕم٤مب وإود

أو ؿمهٕمٞم٥م وههق اًمهقادي  أٟمهف ٓ جيهقز متٚمهؽ وادٍ اًم٘مديؿ اًم٘مْم٤مة اًم٘مداُمك يٕمٚمٛمهقن اإلطمٞم٤مء  ،قم٤مم ؾمت٦م وصم ٟملم

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمهف هذا اإلطمٞم٤مء ضم ،ُم٤م ومٕمؾيٛمٚمؽ وإٟم   ،٤م ٕٟمف ُمٚمؽ قم٤مم ًمٚمٜم٤مساًمّمٖمػم سم٤مٕؿمٞم٤مء ُمٓمٚم٘مً  ٤مء قمـ اًمٜمٌَّ

ومٝمل ـمري٘م٦م ُمهـ ـمهرق ايمتًه٤مب اعمٚمهؽ  (1)ش٤م ُمٞمت٦م ومٝمل ًمفُمـ أطمٞم٤م أرًو »: –يم  ىم٤مل اعمّمٜمػ  –وؾمّٚمؿ أٟمف ىم٤مل 

ُمثهؾ اًمهذي حيهتش وُمثهؾ واًمٚم٘مٓمه٦م ُمثؾ اًمذي يٚمت٘مط  ايمت٥ًم سمف ُم٤ٌمح قمٛماًل   ُم٤ٌمًح قمٛماًل  :سم٤مًمٕمٛمؾ وًمذًمؽ ىم٤مل

ّل صغّم  ،اًمذي حيتٓم٥م وهمػم ذًمؽ ههذا احلهدي٨م ي٘مهقل  شُمٞمت٦م ومٝمل ًمف ٤مُمـ أطمٞم٤م أرًو »اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ىمقل اًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ سمٕمْمٝم٤م ظمرج خمرج احلٙمؿ وسمٕمْمٝم٤م ظمهرج خمهرج اإلُم٤مُمه٦ماأهؾ اًمٕمٚمؿ إن أطم٤مدي٨م   ،ًمٜمٌَّ

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ًٓ سمهٜم٤مك أطمٙم٤مم ظمرضم٧م ُمـ اًمٜمٌَّ  ,٤م يمٚمًٞمه ٛمخرج اإلُم٤مُمه٦م وههذا اًمتٗمّمهٞمؾ ٟمٕمٛمٚمهف إقمه 

متٞمٞمز إطمٙم٤مم ذم متٞمٞمهز اًمٗمتهقى  اؾمٛمف ٤م يم٤مُماًل يمت٤مسمً اًم٘مراذم أًّمػ ومٞمف وًمذًمؽ  ,ٝم٤مء اعم٤مًمٙمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م سم٤مٕظمص وم٘م

إن هٜم٤مك أؿمٞم٤مء صدرت ُمّمدر احلٙمؿ وأؿمٞم٤مء صدرت ُمّمدر اًمٗمتهقى أو  :وم٘م٤مل –أو ُم٤م أؿمٌف  –قمـ إطمٙم٤مم 

ًمٗمهروع ذيمرهه٤م ذم يمته٤مب اًمٓمٝمه٤مرة ٚمهح ذم اٗم٤مسمـ اًم٘مهٞمؿ واسمهـ ُميمهوم٘مٝم٤مء احلٜم٤مسمٚم٦م ٟمص قمٚمٞمف يمذًمؽ اًمًٞم٤مؾم٦م، و

ن هذا احلدي٨م إٟم  هق ممه٤م يدظمٚمهف ُمهـ سمه٤مب اًمًٞم٤مؾمه٦م أوُمـ ذًمؽ ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء  ،اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ويمثػمونو

جيقز إلُم٤مم اعمًٚمٛملم أن يٛمٜمع ُمـ  :واسمـ اًم٘مٞمؿ وم٘م٤مًمقا اًم٘مراذم اذا احلدي٨م سم٤مخلّمقصاًمنمقمٞم٦م ٟمص قمغم ذًمؽ 

اؾمتثٜم٤مء ومه٢من إرض ٓ متٚمهؽ سم٤مإلطمٞمه٤مء ٕن إٟمٔمٛمه٦م أن سمال سمٞم٦م وهذا ُمقضمقد ذم مجٞمع اًمدول اًمٕمر ،اإلطمٞم٤مء

يمه  ٟمٕمٚمهؿ هٜم٤م وقمٜمدٟم٤م ذم اعمٛمٚمٙم٦م  ،٤م سم٤مإلطمٞم٤مءإن اعمرء ٓ يٛمٚمؽ أرًو  :٘مقلشماًمقٓئٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م إٟمٔمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م 

صمالصمٛمة٦م وؾمت٦م واعمٜمع يم٤من قم٤مم أًمػ و –يمؾ إطمٞم٤مء ضم٤مء سمٕمد اعمٜمع  أًمػ وصمالصمٛمة٦م وؾمت٦م وصم ٟملم أن اًمٜمٔم٤مم سمٕمد قم٤مم

إذا أشمك سمِمٝمقد أٟمف أطمٞم٤م هذه إرض ىمٌؾ اًمه  قم٤مم ؾمت٦م وصم ٟملموأُم٤م اإلطمٞم٤مء ىمٌؾ  ،إٟمف ٓ جيقز سمف اعمٚمؽ ,وصم ٟملم 

                                                 

 (-1559(- اإلرواء )3973صحٞمح- أسمق داود )( 1)
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وًمهذًمؽ سمٕمهض  ،ٟمص اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم أٟمف جيهقز شم٘مٞمٞمهد اعم٤ٌمطمه٤مت ،وهذا ضم٤مئزوإٓ ومال، أقمٓمل ُمٚمٙمف ؾمت٦م وصم ٟملم 

وم٢مٟمهف  –هذا ُمهـ اًمٗم٘مهف  ,إن اًمٗم٘مف  :ٟم٘مقلاًمنمقمل؟ ؿ هذا طمٙمؿ ذقمل ومٙمٞمػ شمٚمٖمقن هذا احلٙم :اًمٜم٤مس ي٘مقل

، يمٞمهػ ىمٞمهد قمهث ن :قمٛمر وىمٞمؾىمٞمؾ: اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ ُمـ أن أول ُمـ ىمٞمد اعم٤ٌمطم٤مت يم   ،جيقز شم٘مٞمٞمد اعم٤ٌمطم٤مت

هذه اعمٜمٓم٘م٦م ٓ أطمهد يرقمهك ومٞمٝمه٤م ٓ إسمٚمهف وٓ سم٘مهره وٓ همٜمٛمهف محه٤مه عمّمهٚمح٦م  :طمٞمٜم  محك احلٛمك وم٘م٤ملقمث ن؟ 

ٞم٤مء اعمقات عمّمٚمح٦م قم٤مُم٦م ًمٙمل ٓ يٙمقن هٜمه٤مك قمِمهقائٞم٦م ذم إطمُمٜمع ذا؟ إسمؾ اًمّمدىم٦م، ومٙمذًمؽ وهل ُم٤ماعمًٚمٛملم 

ىمد شمتٛمٚمؽ ُم٤م ؿمهة٧م ومٚمهذا ُمٜمهع سمٕمهد  شمجٚم٦م همػم واوح٦م» أصٌح اًمٌٜم٤مء ؾمٝماًل  ،يمؾ واطمد يٙمقن ًمفأو  اًمٌٜم٤مء ُمثاًل 

 اًمه٧ًم واًمث ٟملم-

 ي٘مقل اًمِمٞمخ: إطمٞم٤مء اعمقات-

أي همهػم ُمٕمٛمهقرة ٓ يٕمهر  ره٤م ُم٤مًمهؽ يٕمٜمهل  ، دايمرةر٤م ُم٤مًمؽٕمر  ىم٤مل: وهل إرض اًمدايمرة اًمتل ٓ يُ 

 اعمٜمٗمٕم٦م اًمٕم٤مُم٦م جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم-، ُمٜمٗمٙم٦م قمـ اعمٚمؽ أو آظمتّم٤مص

ُمـ أطمٞم٤مه٤م هذا اؾمؿ ُمقصقل يِمٛمؾ يمؾ ؿمخص ؾمقاء يم٤من اًمذي أطمٞم٤مه٤م  :ىمقًمف ،ىم٤مل: ومٛمـ أطمٞم٤مه٤م ُمٚمٙمٝم٤م

٤مم أو سمدون إذن اإلُم٤مم وم٢مٟمهف يٛمٚمٙمٝمه٤م ُمه٤م مل يٙمهـ يم٤من اًمذي أطمٞم٤مه٤م سم٢مذن اإلُم يٛمٚمٙمٝم٤م ؾمقاءوم٢مٟمف ا  أو يم٤مومرً ُمًٚمً  

وأٟمهف ذم سمالد اعمًٚمٛملم أو ذم همػم سمالد اعمًٚمٛملم ومٜمحٙمؿ سمٛمٚمٙمهف  ٧مىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ؾمقاء يم٤مٟم ٧ميم  ىمٚمـمًٌٕم٤م هٜم٤مك ُمٜمع 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ ًم٘مقل ىمقًمف  ،سم٤مإلطمٞم٤مء ومٙمؾ ذًمؽ يٙمقن يمذًمؽيده صحٞمح٦م  ٤م ُمٞمته٦م طمٞمه٤م أرًوهأُمـ »اًمٜمٌَّ

 -هذا احلدي٨مومٜم٤م شمقضمٞمف وقمر (1)شومٝمل ًمف

ذم إطمٞم٤مء اعمقات أُمران جي٥م أن ٟمٕمر  اًمٗمهرق سمٞمهٜمٝم ، قمٜمهدٟم٤م قمٜمدٟم٤م  ،سمدأ يتٙمٚمؿ اًمِمٞمخ يمٞمػ يٙمقن اإلطمٞم٤مء

ٝمهق أن وماإلطمٞم٤مء هق اًمٕم رة واًمٌٜم٤مء وأُم٤م اًمتحجهػم  ،تحجػماًموقمٜمدٟم٤م ىمٌؾ اإلطمٞم٤مء رء اؾمٛمف رء اؾمٛمف إطمٞم٤مء 

أو جيٕمؾ ومٞمهف  شمراسمًٞم٤م قم٘مً  ُمثاًل ومٞمْمع ومٞمف    يًت٘مر ويٌ٘مك ومٞمفقؾم :ي٘مقلوًمٞمف إي٠مي رضمؾ ذم ُمقوع ُمٕملم ويًٌؼ 

٤م دون أن يٙمقن ومٞمف إطمٞمه٤مء أن دمٕمؾ ومٞمف ؿمٞمةً  ، جمردطمجزه ُمـ سم٤مب احلجز هر ًمف وٟمحق ذًمؽ ومًٌؼ إًمٞمف ومحجَّ همٜمً  

وؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚمٞمهف سمٕمهد حتديد سمح٤مئط وطمٗمر سمةر وهق اإلطمٞم٤مء ًمف قمالُم٤مت  ،وم٢مٟمف يًٛمك اًمتحجػم وٓ يًٛمك إطمٞم٤مء

 ،إؿمٞم٤مء يًٛمك حتجػم واًمتحجػم يث٧ٌم آظمتّم٤مص وٓ يث٧ٌم اعمٚمهؽ ـُم٤م يم٤من دون ذًمؽ ُمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل، ىمٚم

                                                 

 ؾمٌؼ خترجيف-( 1)
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٤م ىمهد ن ؿمخًّمهٕههل اعمٜمٗمٙمه٦م قمهـ اعمٚمهؽ وآظمتّمه٤مص ىمٚمٜم٤م ٤م ٓ جيقز ًمٖمػمه أن حيٞمٞمٝم٤م ٕهن٤م رًو أر ومٛمـ حتجّ 

 ٜمٗمؽ اظمتّم٤مصف-يٌتٕمد قمٜمف ويؽميمف طمٞمٜمةذ يطمتك إٓ ومال شم٠مشمف ؾمٌ٘مؽ إمم هذا اعمقوع وضمٚمس ومٞمف 

ٚمهزرع وأطمٞم٤مٟمه٤م ًم٤م شمراد ٠مطمٞم٤مٟمً وم ،قم رهت٤م سم  شمتٝمٞم٠م سمف عم٤م يراد ُمٜمٝم٤م :ىم٤مل ؟يمٞمػ يٙمقن إطمٞم٤مؤه٤م ،ىم٤مل: وإطمٞم٤مؤه٤م

 شمراد ًمٚمًٙمٜمك-

 ا-ٓ سمد أن يٙمقن ضمدارً وهق اًمٕم٘مؿ اًمؽمايب، ؽماب اًمجٛمع سمًمٞمس  ،ان يٌٜمل ضمدارً ٠مىم٤مل: يم٤مًمتحقيط قمٚمٞمٝم٤م سم

 ال سمد أن يًقق اعم٤مء إًمٞمٝم٤م ُمع اًمتحقيط-، إذا أراد أن يزرقمٝم٤م ومٚمزرع٤م ًمىم٤مل: وؾمقق اعم٤مء إًمٞمٝم٤م إذا أراده

إن وأؿمج٤مره٤م  ،سم٠من ي٘مٚمع إطمج٤مر سم٠من يٜمٔمػ إرض سم٠من يم٤مٟم٧م إرض طمجري٦م ،ىم٤مل: أو ىمٚمع أطمج٤مره٤م

 هٜم٤مك أؿمج٤مر ىمديٛم٦م ُم٤مٟمٕم٦م ُمـ همرؾمٝم٤م وزرقمٝم٤م-

ه٥م أن إطمٞم٤مء اعمهقات ٓ يٙمهقن إٓ ُمِمٝمقر اعمذو ،هذه اعم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ظمال  قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء ،اىم٤مل: أو طمٗمر سمةرً 

أن إطمٞمه٤مء  :واًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م ،اهذه إُمهقر اًمهثالث وم٘مهط ،سمتحقيط احل٤مئط أو سم٢مضمراء اعم٤مء أو سمحٗمر اًمٌةر وم٘مط

أٟمهف يهرى  –ذم اًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م  ,وىمد ذيمروا أن فمه٤مهر يمهالم اعمّمهٜمػ  ،٤مرومً قمُ  إطمٞم٤مءً  دَّ اعمقات يٙمقن سمٙمؾ ُم٤م قمُ 

، ,ٝمه٤م قمزرهمرؾمهٝم٤م واعم٤مٟمٕمه٦م ُمهـ وأطمج٤مره٤م ىمٚمع أؿمج٤مره٤م أو زاد ىمقل  يٕمٜمل, اًمٕمر  وأظمذوا ذًمؽ ُمـ ىمقًمف

 -طمٞم٤مءاإلإطمٞم٤مء وم٢مٟمف حتّمؾ سمف  دَّ ذيمروا أن رأي اعمّمٜمػ ذم اًمٕمٛمدة أن يمؾ ُم٤م قمُ 

٤م وم٢مٟمف يٛمٚمؽ هذا ٌٜمك طم٤مئٓمً ومواوح أن ُمـ أطمٞم٤م  ؟٤م ُم٤م اًمذي يٛمٚمٙمف ُمٜمفسمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ قمـ ُمـ أطمٞم٤م ؿمٞمةً 

 ًمٙمـ ؾمٞمتٙمٚمؿ قمـ اًمٌةر- ، ٕٟمف سمٜمكاحل٤مئط يم٤مُماًل 

احلهريؿ  ،ُمٚمؽ اًمٌةر وُمٚمهؽ طمريٛمهف، جي٥م أن يٙمقن ىمد وصؾ إمم اعم٤مء، ا ومقصؾ إمم اعم٤مءىم٤مل: ُمـ طمٗمر سمةرً 

ًٌه٤م اصمٜمهلم  ،اًمذراع أيمثر ُمـ ٟمّمػ ُمؽم ،٤مهق مخًقن ذراقمً  :ىم٤مل ؟يمؿ ُم٘مدار احلريؿ ،هق ُم٤م سمج٤مٟمٌف ومخًهلم شم٘مري

 -ؾمٜمتل

يٛمٚمٙمهف وههق مخًهقن اًمذي ٜمل ٟمّمػ ىمٓمر اًمدائرة رذا احلريؿ يٕم ،٤م ذم يمؾ ضم٤مٟم٥موهق مخًقن ذراقمً  :ىم٤مل

 ٤م-ذراقمً 

 أي سمةر ىمديٛم٦م- داًمٌةر اًمٕم٤مدي٦م ٟم٦ًٌم ًمٕم٤م ،ىم٤مل: إن يم٤مٟم٧م قم٤مدي٦م
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ومٞمٙمهقن ٟمّمهػ ُمهـ يمهؾ ضمٝمه٦م أي ٤م اًمٌدي يٕمٜمل اجلديد مخس وقمنمون ذراقمً أو ىم٤مل: وطمريؿ اًمٌةر سم٤مدي 

 ٤م ُمـ يمؾ ضمٝم٦م-راقمً ذقن مخً ٤ماًمٕم٤مدي٦م وم٢مهنذم وأُم٤م  ،٤م٘مٓمر مخس وقمنمون ذراقمً اًم

 باب اجلعالة

 -٤مًم٦مٕمسم٤مب اجل :ي٘مقل اًمِمٞمخ رمحف اهلل

اجل٤مئزة يمه  ىمه٤مل وهق ُمـ اًمٕم٘مقد قمـ قم٘مد ُمـ اًمٕم٘مقد وهق قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ 

اًمٕم٘مهد  ،إٟمه  قمهغم ٟمتٞمجه٦م اًمٕمٛمهؾووقم٘مد اجلٕم٤مًم٦م هق قم٘مد قمغم اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ ًمٞمس قمغم اًمٕمٛمؾ ٟمٗمًهف  ،اعمّمٜمػ

إُم٤م ان يٙمهقن قمهغم  :واًمٕم٘مد قمغم اًمٕمٛمؾ ًمف صقرشم٤من ،٤م ىمد يٙمقن قمغم قملم ومٝمق إضم٤مرة وىمد يٙمقن قمغم قمٛمؾأطمٞم٤مٟمً 

وم٤مًمٕم٘مد قمهغم ٟمتٞمجه٦م  ،وإُم٤م أن يٙمقن قمغم ٟمتٞمج٦م اًمٕمٛمؾ ،٘مدر سم٤مًمٕمٛمؾ طمٞمٜمةذ يٙمقن قم٘مد إضم٤مرةأن يُ  ،ُم٘مدار اًمٕمٛمؾ

ىمٌهؾ وٓ الم اعمّمهٜمػ شمرشمٞمه٥م يمهُمٗمروض أن ٟمنمهح اإلضمه٤مرة وًمٙمهـ  ،اًمٕمٛمؾ هق اًمذي يًٛمك سمٕم٘مد اجلٕم٤مًم٦م

 يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٞمقم-

 ًة٤م ؿمهٞمٕمهاًل ٤م ٓ سمهد أن جيٕمهؾ ضُم ٤م ُمٕمٚمقًُمههل أن جيٕمؾ ؿمهٞمةً  :ىم٤مل ؟ـمًٌٕم٤م اجلٕم٤مًم٦م ُم٤م هل ،ىم٤مل: وهق أن ي٘مقل

ٓ سمهد أن يٙمهقن ًمهف قمٛمهؾ  ٤م عمـ يٕمٛمؾ ًمهف قمٛمهالً  ُمٕمٚمقُمً اًل ٕمْ ٤م ضُم ٤م ُمٕمٚمقُمً أن جيٕمؾ ؿمٞمةً هق  ،ؾٕمْ يًٛمك ضُم  ٤مُمٕمٚمقُمً 

ًٓ ٤من هذا اًمٕمٛمؾ ُمٕمٚمقُمً ويتح٘مؼ اًمٕمٛمؾ ًمٜمٝم٤ميتف ؾمقاء يم ًٓ  وؾمقاء يمه٤من اًمٕم٤مُمهؾ ُمٕمٚمقًُمه٤م أو جمٝمق ُمه٤م  ،٤م أو جمٝمهق

إذا وضمهدت اًمٜمتٞمجه٦م  ،اًمٗمهرق إول: أن اجلٕم٤مًمه٦م قمهغم اًمٜمتٞمجه٦م ؟اًمٗمرق سملم اإلضم٤مرة قمغم اًمٕمٛمؾ وسملم اجلٕم٤مًم٦م

٠مظمهذ قمٚمٞمهف قمغم اًمٕمٛمؾ ومٙمؾ رء شمٕمٛمٚمهف شم٢مهن٤م أُم٤م اإلضم٤مرة وم ،إذا مل شمقضمد اًمٜمتٞمج٦م ومال رء ًمؽ ،اؾمتحؼ اجلٕمؾ

 ،ههذا قم٘مهد ضمٕم٤مًمه٦م ،ُمـ وضمد و٤مًمتل ومٚمف أًمهػ :٘م٤ملومرضمؾ ًمف و٤مًم٦م  :ُمث٤مًمف ،أضمرة ؾمقاء حت٘م٘م٧م اًمٜمتٞمج٦م أم ٓ

هذا قم٘مد إضمه٤مرة  ،٤م اسمح٨م زم قمـ و٤مًمتلظمذ هذه ُمة٦م ري٤مل يقُمٞمً ي٠مي رضمؾ ومٞم٘مقل:  ،وىمت  ي٠مي سم٤مًمْم٤مًم٦م ومٚمف أًمػ

اًمٜمتٞمج٦م وضمد اًمْمه٤مًم٦م  ،ىمدر اؾمتح٘م٤مىمفودر ُمدشمف ىمو٘مدر اًمٕمٛمؾ ومظمذ هذا اعمٌٚمغ قمغم اًمٕمٛمؾ  :قمغم قمٛمؾ ٕٟمف ىم٤مل

سمهد أن شمتح٘مهؼ ًمٙمهل يًهتحؼ  اًمٜمتٞمج٦م ُمؽمددة اًمقضمقد ذم اإلضمه٤مرة ًمٙمٜمٝمه٤م ذم اجلٕم٤مًمه٦م ٓ ،أم مل جيده٤م اهلل أقمٚمؿ

ٓ سمهد أن شمٙمهقن ُمٕمٚمقُمه٦م اًمٕمٛمهؾ اإلضمه٤مرة أن  ,ُمهـ آصم٤مرهه٤م قمهغم اًمٕم٘مهد  , اًمٗمرق اًمث٤مين ،هذا اًمٗمرق ،اجلٕمؾ

٤م اإلضم٤مرة ٓ سمد أن يٙمقن اًمٕم٤مُمؾ ُمٕمٚمقًُمه ،ويٛمٙمـ أن شمٙمقن جمٝمقًم٦م ٦مأن شمٙمقن ُمٕمٚمقُمز جيق٤م اجلٕم٤مًم٦م ًمٞمس ٓزُمً و

أهي٤م احل٤مًون ُمـ جيد يمت٤ميب ومٚمف قمنمه ريه٤مٓت ٓ يٚمهزم  ،ٗمالن أُم٤م اجلٕم٤مًم٦م ومٞمجقز أن شمٙمقن جمٝمقًم٦مسمخيّمص 
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ف إٓ صمٌه٧م جيقز ومًهخ قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م قم٘مد ضم٤مئزوقم٘مد اإلضم٤مرة قم٘مد ٓزم  ،ومٞمٝم٤م شمٕمٞملم وطمٞمٜمةذ شمّمٌح قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م

 اًمٕمٛمؾ يم  ؾمٞم٠مي-

وه٤مقم٧م ًمهف ًم٘مٓمه٦م أو  تلُمـ رد ًم٘مٓم :ىم٤ملسمدأ يذيمر صقره٤م، ي٘مقل اًمِمٞمخ: وهق أن ي٘مقل سمٕمد أن ذيمر هذا 

اًمٕمهؼمة  ،اإلسمؾ أو اًمٌ٘مر أو همػمه ُمـ احلٞمهقان أو سمٜمهك زم ههذا احله٤مئط ومٚمهف يمهذاُم٤م هل اًمْم٤مًم٦م؟ هل ُمـ و٤مًمتل 

اقمٛمؾ قمٜمدي ذم سمٜم٤مء هذا احل٤مئط يمؾ يقم مخًلم ري٤مل  :وىم٤ملًمق ضم٤مء ًمرضمؾ  ،سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٞمٙمقن طمٞمٜمةذ قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م

 -رق سملم قم٘مد اإلضم٤مرة وسملم قم٘مد اجلٕم٤مًم٦موم ، هٜم٤مكيٙمقن قم٘مد إضم٤مرة

إذا ىمه٤مل  ،اًم٘مٓمققمه٦مٟمًهٛمٞمف وهمػمه ذم اًمٚمٝمج٦م اًمٕم٤مُمٞمه٦م  احل٤مئؾقم٘مد اجلٕم٤مًم٦م ٟمًٛمٞمف ذم  ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ :ىم٤مل

ا ههذا سم٤مًمٜمتٞمج٦م مخًٛمة٦م إذً يٕمٜمل ٤مًم٘مٓمققم٦م سمإذا ىم٤مل ًمؽ سم٤مٕضمرة أم سم٤مًم٘مٓمققم٦م  ٘مقلأن شمٕم٤مُمؾ اًمٕم٤مُمؾ ومت :اًم٘مٓمققم٦م

٤م طمتك ًمق ُمه٤م ٓ يًتحؼ ؿمٞمةً  :ومٜم٘مقلاًمٕمٛمؾ ن اًمٕم٤مُمؾ هق اًمذي اُمتٜمع ُمـ أداء ٚمق أوسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ وم ،قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م

وأُم٤م إذا يم٤من اًمٗمًهخ ُمهـ ضمٝمه٦م صه٤مطم٥م اًمٕمٛمهؾ  ،ٕن اًمٗمًخ ُمـ ضمٝمتف ,رء ىمٚمٞمؾ  –سم٘مل ًمف إٓ يقم واطمد 

 -اعمثؾ أو يًتحؼ اجلٕمؾ أضمرةأو يًتحؼ  ًة٤مإُم٤م ٓ يًتحؼ ؿمٞمأٟمف ًمف صمالث طم٤مٓت،  ٞم٠مي إن ؿم٤مء اهللًوم

إُمهر  ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمهؽ ٟمًهتٗمٞمد ُمٜمٝمه٤م أُمهريـ :هذه ُمٝمٛم٦م ضمًدا ٕن ىمقًمف ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ ،ومٚمف يمذا :ي٘مقل

طم٥م هه٤م ىمٌهؾ أن يٕمٚمهؿ سمه٠من صه٤مًمق ردّ  ,سم٤مًمٕم٘مد  ,إول: أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ يًتحؼ اجلٕمؾ إٓ سمٕمد قمٚمٛمف سم٤مجلٕم٤مًم٦م 

واطمد ضم٤مء سم٤مًمٚم٘مٓم٦م وأقمٓم٤مه٤م ًمّمه٤مطمٌٝم٤م  ًة٤م،ٓ يًتحؼ ؿمٞمٟم٘مقل:  ص٤مطم٥م اًمٚم٘مٓم٦م ىمد ضمٕمؾ ومٞمٝم٤م ضمٕماًل أو اًمْم٤مًم٦م 

ههذه  ف،٘مقًمهسمومال سمد أن يٙمقن سمٕمهد قمٚمٛمهف  ،ىم٤مل: ومٚمفٕٟمف  ٤مٓ سمد أن شمٙمقن قم٤معمً  ،ٓ شمًتح٘مٝم٤مٟم٘مقل: مل يٙمـ يٕمٚمؿ 

 ،أن اًمٕم٤مُمؾ ٓ يًتحؼ اجلٕمؾ إٓ إذا قمٛمهؾ قمٛمهاًل يدًمٜم٤م قمغم  :ومٛمـ ومٕمؾ :اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمقل اعمّمٜمػ ،ًم٦م٠مُمً

 –ؾمٞم٠مي يمهالم اعمّمهٜمػ  –٤م ن ومالٟمً أ وضمد ًم٘مٓم٦م يم٤من ىمد اًمت٘مٓمٝم٤م صمؿ سمٕمد ذًمؽ قمٚمؿ وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ ومٚمق أن رضماًل 

ٕٟمؽ ُم٤م قمٛمٚم٧م رء ٕن ردك رذه اًمٚم٘مٓمه٦م  ًة٤مُم٤م شمًتحؼ ؿمٞم :ٟم٘مقل ،ظمذه٤م وم٘م٤مل: ،ُمـ رد ًم٘مٓمتل ومٚمف يمذا ىم٤مل:

 حٞمٜمةذ ومال جيقز-سم٤مًمنمع ومواضم٥م قمٚمٞمؽ 

وذم صهقرة واطمهدة ٓ  ،ُمٌٚمهغ يمهذا داًمٕم٤مىمهًمهف اجلٕمؾ هق ُم٤م ىمدره  ،ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ اؾمتحؼ اجلٕمؾ :ي٘مقل

ذم صقرة واطمدة اؾمتثٜمٞم٧م ُمـ طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس وهمػمه أن ُمهـ  ،يًتحؼ اجلٕمؾ وإٟم  يًتحؼ ُم٤م ىمدره اًمِم٤مرع
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٤م وًمق ُمهـ دون قم٘مهد ٛمـ رد آسم٘مً وم ،(1)اًمّمح٤مسم٦مسمف ىم٣م  يم  ا يم٤مُماًل ٤م أو ديٜم٤مرً ٤م وم٢مٟمف يًتحؼ اصمٜمل قمنم درمهً آسم٘مً  ردّ 

 ضمٕم٤مًم٦م ومل يتٙمٚمؿ ص٤مطمٌف وم٢مٟمف يًتحؼ وًمق سمٖمػم ضمٕمؾ-

ّل صغّم اًمف قمٚمٞمهف وؾمهّٚمؿ  قا أصح٤مبدغ رضمؾ ُمٜمٝمؿ وم٠مشمًمُ  ىمقًُم٤م ٤م روى أسمق ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف أنعمىم٤مل:  اًمٜمٌَّ

ومجٕمٚمهقا رهؿ  :٤مٕمٚمهقا ًمٜمه٤م ؿمهٞمةً طمتهك دم ,أي قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م  ,ٓ طمتك دمٕمٚمقا  :ىم٤مًمقا ؟هؾ ُمٜمٙمؿ ُمـ راق قا:٘م٤مًموم

ومجٕمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ي٘مرأ سمٗم٤محت٦م اًمٙمت٤مب ويرىمل ويتٗمؾ طمتك سمهرأ وم٠مظمهذوا اًمٖمهٜمؿ وؾمه٠مًمقا  :ىم٤مل ،٤م ُمـ اًمٖمٜمؿىمٓمٞمٕمً 

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وم٘م٤مل ههذا  (2)شسمًٝمؿواًسمقا زم ُمٕمٙمؿ  اىمًٛمقا ؟هن٤م رىمٞم٦مأوُم٤م يدريٙمؿ » :قمـ ذًمؽ اًمٜمٌَّ

يمقهن٤م ضمٕم٤مًم٦م أن أسم٤م ؾمٕمٞمد ريض اهلل قمٜمف وُمهـ ُمٕمهف قم٤مىمهدوا أوًمةهؽ ووضمف  ،احلدي٨م أصؾ ذم أٟمف جيقز اجلٕم٤مًم٦م

ُمهـ اًمٗمهروق  :ٟمٔمهروا ُمٕمهلاًمرىمٞم٦م، ا ؟وُم٤م هق اًمٕمٛمؾ ،اًمؼمء واًمِمٗم٤مء ؟وُم٤م هل اًمٜمتٞمج٦م ،اًم٘مقم قمغم قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م

ظمهذ ن شم٠مأٓ جيقز ذم أي ىمرسم٦م ُمـ اًم٘مهرب  ،ربسملم قم٘مد اإلضم٤مرة وقم٘مد اجلٕم٤مًم٦م أن قم٘مد اإلضم٤مرة ٓ جيقز ذم اًم٘مُ 

ُمه٤م  ،ًمٞمس أضمرة ًمٙمـ ضمقزٟم٤مه إٟمف أصاًل  :ٜم٘مقلومُم٤م يم٤من ُمـ سم٤مب اًمرد  ،وإٟم  ٟمًتثٜمل ُمـ ذًمؽ أُمريـ ،قمٚمٞمٝم٤م أضمرة

وقمغم اعمةذٟم٦م وقمغم شمدريس اًمٕمٚمؿ وهمػم ذًمؽ وأُم٤م همهػم  اإلُم٤مُم٦ميم٤من ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم جيقز أن شم٠مظمذه قمغم 

وههذه أومتهك اه٤م  ،د احل٤مضمه٦م اًميهوري٦م اًمٕم٤مُمه٦مإُمر اًمث٤مين قمٜم ،سم٤مب إوىم٤م ُمـ ذًمؽ وم٢مٟمف ٓ جيقز أو يٙمقن 

 ،ٓ يه٠ميوم٤معمهدرس ٟمجٕمؾ طمٚم٘م٤مت اًم٘مرآن ي٠مظمذون أضمرة مل ًمق  ،هذه ُمٝمٛم٦م ُمثؾ شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآنوسمٕمض اعمت٠مظمريـ 

ٓ قمغم إُم٤مُم٦م وٓ قمغم ظمذ إضمرة أأٟمف ٓ جيقز قمٚمٞمف شمٗم٤مق آوطمٙمل ومٞمف  ،اًم٘مرآن حيرم قمٚمٞمفُمدرس وإصؾ أن 

ومٚمهذًمؽ أضمه٤مزوا أظمهذ إضمهرة ، ٕن اًمٗم٘مهف صهٜمٕم٦مواًمٗم٘مف ي٘مقًمقن: جيقز، عم٤مذا؟ ًم٘مرآن اإذان وٓ قمغم شمٕمٚمٞمؿ 

 ،وُمٜمهف ههذا احلهدي٨ماًم٘مرب، أُم٤م اجلٕمؾ ومٞمجقز أظمذه قمغم ومٞمف،  دىم٦ماًمٗم٘مٝم٤مء طمتك ذم ومٝمٛمٝمؿ ًمٗم٘مٝمٝمؿ رؿ  ،قمٚمٞمف

ٙمهك اًمِمهٞمخ سمهؾ ىمهد طم ،ٓ جيقز :وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ اًمذي يٗمٕمٚمف اًمرىم٤مة أن ُمـ أظمذهؿ إضمرة قمغم اًمرىمٞم٦م ٟم٘مقل

 :اًمرىمل ي٘مهقل ،ٕمؾاجلظمذ أاًمذي جيقز  ،شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م إمج٤مع اعمًٚمٛملم قمغم أٟمف ٓ جيقز أظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤م

                                                 

قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين، ىم٤مل: أشمٞم٧م اسمـ ُمًٕمقد سم٠مسم٤مق ُمـ قمٌٞمد اًمٞمٛمـ، وم٘م٤مل: وًمٗمٔمف ) (219. 9) رواه اًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم( 1)

 ((-٤م ُمـ يمؾ إٟم٤ًمنأرسمٕملم درمهً )؟ ىم٤مل: وم  اًمٖمٜمٞمٛم٦م :ىم٤مل: ىمٚم٧م: أُم٤م إضمر وم٘مد قمرومٜم٤مه (،إضمر واًمٖمٜمٞمٛم٦م)

 -(وومٞمف أسمق ري٤مح، ومل أقمرومف، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح: )(171. 4)وىم٤مل ارٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 

 (-5997صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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اًمِمٞمخ  ٤مهطمٙم ,٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم ٌوأُم٤م أن ي٠مظمذ سم٤مًمٞمقم أو سم٤مًم٘مٜمٞمٜم٦م وم ،ُمريْمؽ دمٕمؾ زم يمذا وضمّؾ  إن ؿمٗمك اهلل قمزّ 

اًمٕمٌه٤مدة ُمه٤م اًمذيـ يٗمٕمٚمقن هذا اًمٌمء ُمـ أصمر اًمٕمٚمؿ أو ُمـ أصمر ه١مٓء ذم وًمذًمؽ ُم٤م دمد ، ,شم٘مل اًمديـ أٟمف طمرام 

شمٜمٗمهع ههل ٓ اًمرىمٞمه٦م أصهاًل  ،ضمزاه اهلل ظمػم ٓ ي٠مظمذ أضمهرة قمٚمٞمٝمه٤مسم٤مًمرىمٞم٦م ومٝمذا اًمذي يتٓمقع  إٓ دمده قمٜمد همػمه

 ٓ يه١مضمر ؟راىمل اًمذي ي٠مظمذ أضمرة هؾ ي١مضمر قمٚمٞمٝم٤مًمهذا ا ،إذا يم٤مٟم٧م سم٠مضمرة ٕن ص٤مطمٌٝم٤م ٓ ي١مضمر قمٚمٞمٝم٤ماًمرىمٞم٦م 

يمٞمهػ يٙمهقن  ،صه٤مطمٌٝم٤م وٓ يٜمتٗمهع اه٤م اًمثه٤مينٓ ٓ يٜمتٗمع اه٤م  ،٘مراءة أظمذه٤م ذم اًمدٟمٞم٤ماًم٤م ٕن أضمر أؾم٤مؾًم  ٞمٝم٤مقمٚم

ـْ جُيِٞم٥ُم اعمُْْْمَٓمرَّ إَِذا َدقَم٤مهُ ﴿ آٟمتٗم٤مع يٙمقن آٟمتٗم٤مع سم٤مٓوٓمرار وًمذًمؽ ي٘مقل أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمهٜمٝمؿ اًمِمهٞمخ  (1)﴾َأُمَّ

ًٓ  :شم٘مل اًمديـ يًهتج٤مب إٟمف ؾم٥ٌم ىمد  :ٓ ٟم٘مقل ،ٓ يًتج٤مب ًمف أي دقمقة ُمٓمٚمً٘م٤م ٤م وم٢مٟمف طمراُمً إن اعمرء إذا أيمؾ ُم٤م

ًٓ أًمق  ،ٓ يًتج٤مب ًمف أي دقمقة :ٟم٘مقلُمـ اعمقاٟمع، يٙمقن وىمد  وًمٙمـ إن يم٤من ُمـ سمه٤مب  ،٤م وًمق ىمٚمٞماًل  طمراُمً يمؾ ُم٤م

 ،ًمٙم٤مومر وهق يمه٤مومراجيٞم٥م اهلل وهق ُمْمٓمر  وضمّؾ  إذا دقم٤م اًمِمخص اهلل قمزّ ُمٕمٜمك آوٓمرار أٟمف  ،آوٓمرار ٟمٕمؿ

٤م ُمـ إؿمخ٤مص ذهه٥م قمٜمهد اًم٘مهؼم اًمٗمهالين إن ؿمخًّم  :وًمذًمؽ عم٤م ي٠مي ًمٜم٤م رضمؾ وي٘مقل ،ب آوٓمرار همػموم٤ٌم

يمالُمهف  :ههؾ ٟم٘مهقلسمهـ ومهالن! ىمهؼم ومهالن ذم يم  ىمٞمهؾ  شمري٤مق جمربا اًم٘مؼم اًمٗمالين إذً  ،ودقم٤م وم٤مؾمتجٞم٥م دقم٤مؤه

ـْ جُيِٞمه٥ُم ﴿ٌهؾ ٕضمهؾ آوهٓمرار ومه٤مهلل ي٘مًتج٥م اًمدقم٤مء ٕضمؾ اًم٘مؼم وإٟمه  اؾمهتجٞم٥م ٘مقل مل يُ ٟم ؟صحٞمح ه َأُمَّ

وًمهذًمؽ  ضمهّؾ وقمهال، يمؾ ُمْمٓمر جيٞم٥م اهلل دقمه٤مءه !اللاحل : اًمذي ي٠ميمؾومل ي٘مؾ ،ُمًٚمؿ :مل ي٘مؾ (2) ﴾اعمُْْْمَٓمرَّ 

ًٓ  :ٟم٘مقل ٓ يًتج٤مب دقمه٤مؤه  ،يًتج٤مب ًمذًمؽ٠مٟمك صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ وم ٜم٤م٤م قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمّ  طمراُمً يمؾ ُمـ أيمؾ ُم٤م

إن هذا اًمراىمهل يه٠مصمؿ وٓ  :ٙمذًمؽ ٟم٘مقل هٜم٤مف ٓؾمتثٜم٤مء اهلل قمّز وضمّؾ، وموم٢مٟما إٓ أن يٙمقن ُمـ سم٤مب آوٓمرار أسمدً 

وهذا جيه٥م  ،ا ذم اًمدٟمٞم٤م سمخال  اجلٕمؾ وم٢مٟمف جيقز ًمٚمحدي٨مٕٟمف أظمذ قمٚمٝم٤م أضمرً  سمرىمٞمتفٜمتٗمع حيؾ ًمف اًمٙم٥ًم وٓ يُ 

احل٤مضمه٦م وًمهٞمس احل٤مضم٦م اًمٕم٤مُمه٦م ٕضمؾ جيقز أظمذ إضمرة وجيقز أظمذ إضمرة ُمـ سم٤مب اًمٗم٤مئدة  :ىمٚمٜم٤م ،أن ٟمٜمتٌف ًمف

ُمه٤م وضمهد ُمتٓمهقع وٓ ي٘مقم سمف أطمد إٓ سم٠مضمرة إذا يم٤من ُمًجد  ،ُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملميمحٗمظ احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م  ،اخل٤مص٦م

 ذًمؽ ومال-قمدا شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن جيقز ًمٚمح٤مضم٦م وُم٤م  :إُمر اًمث٤مين ،ومحٞمٜمةذ جيقز

                                                 

 -62اًمٜمٛمؾ:  (1)

 -62اًمٜمٛمؾ:  (2)
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اًمثه٤مين: أٟمهف وإُمهر  ،يٕمٛمهؾ أٟمف مل :ًمًٌٌلم ،يًتح٘مفمل ي٘مقل اًمِمٞمخ: وًمق اًمت٘مط ًم٘مٓم٦م ىمٌؾ أن يٌٚمٖمف اجلٕمؾ 

ٟم٘مهػ قمٜمهد  ،داؤهه٤مأاًمقضمقب ومٞمج٥م قمٚمٞمهف طمٙمؿ وهق ٘م٤مـمف شمٕمٚمؼ سمف ًمتٙمقن اٞموم ٤ماًمت٘مٓمٝم٤م ومقضم٥م قمٚمٞمف شمًٚمٞمٛمٝم

ٟم٤مؾم٥م اعمّمٜمػ طمٞمٜم  ذيمر ذم آظمهر إن ؿم٤مء اهلل وهق سم٤مب اًمٚم٘مٓم٦م وهق آظمر سم٤مب ٟم٠مظمذه اًمٞمقم، اًم٤ٌمب اًمذي سمٕمده 

ومه٢من وإٓ  ،ن يهتٙمٚمؿ قمهـ طمٙمهؿ اًمٚم٘مٓمه٦مأ اًمت٘مٓمهفقمغم اًمذي سم٤مب اجلٕم٤مًم٦م طمٙمؿ اًمٚم٘مٓم٦م وأٟمف ٓ يًتحؼ اجلٕمؾ 

 -ٕن يمٚمٞمٝم  ُمـ أؾم٤ٌمب اإلسم٤مطم٦م تاعمٜم٤مؾم٥م أن شمٙمقن اًمٚم٘مٓم٦م سمٕمد إطمٞم٤مء اعمقا

 باب اللقطة

أو خمتص ٕن همػم اعم٤مل ممهـ  :ىمقًمف ،إن اًمٚم٘مٓم٦م هل ُم٤مٌل أو خمتٌص وؾَّ قمـ ص٤مطمٌف :ُم٤م هل اًمٚم٘مٓم٦م؟ ٟم٘مقل

ًٓ  ،ّم٤مطمٌٝم٤مرد ًمشماًمٙمالب يًٛمك ًم٘مٓم٦مً  ومٞمج٥م أن  ,أيمرُمٙمؿ اهلل  , ىمه٤مل ، يمذًمؽ اعمّمحػ، اعمّمحػ ًمٞمس ُم٤م

ًٓ  ،ٓ أقمٚمؿ رظمّم٦م سمٌٞمع اعمّمحػ :أمحد ُمـ  ،ومٞمدك قمٚمٞمف يد اظمتّم٤مص ،وإٟم  هق اظمتّم٤مص اعمّمحػ ًمٞمس ُم٤م

إن قُمهر   ،إٟمف ًم٘مٓمه٦م ومٞمجه٥م أن يهرد ًمّمه٤مطمٌف :ٟم٘مقل ذة!ُم٤ٌم !ٕطمد ٤مُمٚمٙمً ًمٞمس هذا  :٤م ٓ ي٘مقلوضمد ُمّمحٗمً 

إٟمف ُم٤مل أو خمهتص أي ُمهـ آظمتّمه٤مص ًمهٞمس  :هذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م ،ّم٤مصشم٠مظمذه وشمٙمقن يدك قمٚمٞمف يد اظمتوإٓ 

 وأو٤مقمف-أي ٓ يٕمر  ص٤مطمٌف  :وؾ قمـ رسمف ،سم زم

وقمٜمهدٟم٤م  ،يٕمٜمل أن ىمٞمٛمتف ىمٚمٞمٚم٦م ،أطمده٤م ُم٤م شم٘مؾ ىمٞمٛمتف :ىم٤مل ،ٟمٛمر قمٚمٞمٝم٤م سمنقم٦م ،وهق قمغم صمالصم٦م أًب :ىم٤مل

شمٙمٚمٛمٜمه٤م قمٜمهف ُمهـ  ،وهمػمهػ سم٤مًمٜمّم يم  ىمٚمٜم٤مٟم٘مدره ا وم٢مٟمٜم٤م ق ومٞمف سملم اًم٘مٚمٞمؾ واًمٙمثػم إن يم٤من حمدودً رّ ىم٤مقمدة ذم ُم٤م ومُ 

وم٢من مل يقضمد اًمٜمص وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مدره سم٤مًمٚمٖم٦م ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم  ،سم٤مًمٜمصإُم٤م ٘مدره٤م ٟموم٢مٟمٜم٤م  ، وإن يم٤من همػم حمدود يم  هٜم٤مىمٌؾ

ٗمهرق ههذا ٓ ٟمًّمه٤م وٓ ًمٖمه٦م شمهٜمه٤م  ،ٚمٕمر ومٜمرضمع ًموإن مل يٙمـ هٜم٤مك  ،وذم اًم٘ملء ساعمٓمر وُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم اًم٘مٚم

 -ُم٤م ٓ شمتٌٕمف ذُم٦م أواؾمط اًمٜم٤مسهق إن اًم٘مٚمٞمؾ ُم٤م ىمٚم٧م ىمٞمٛمتف  :ومٜم٘مقل ،ٟمرضمع إمم اًمٕمر  وإٟم اًمٌمء 

 ،٦مٜمَ اًمتٕمريهػ عمهدة ؾَمهيٕمٜمهل ُمـ همػم شمٕمريػ  :ىمقًمفشمٕمريػ، ومحٞمٜمةذ جيقز أظمذه وآٟمتٗم٤مع سمف ُمـ همػم  :ىم٤مل

ههق أ :٠ملسمؾ رسم  يٙمقن ص٤مطمٌف سمج٤مٟمٌهؽ ومتًه ،ٟمؽ طملم شم٠مظمذه يٕمٜمل متٚمٙمفأُمـ همػم شمٕمريػ  فوًمٞمس ُمٕمٜمك ىمقًم

 : ومٞمّمهدقوم٢من قمروم٧م أٟمف ىمد وؾ قمـ رسمف وأن ص٤مطمٌف مل يؽميمف يرضمع إًمٞمف وهٙمهذا طمٞمٜمةهذ يّمهٌح ًم٘مٓمه٦م ؟ًمؽ

 -قمٚمٞمف أٟمف ىمد وؾ ص٤مطمٌف
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ًم٘مقل ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف رظمص ًمٜم٤م رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمهٚمؿ ذم اًمٕمّمه٤م واًمًهقط وأؿمه٤ٌمهف  :ىم٤مل

 -هذا واوحو ،(1)يٜمتٗمع سمفاًمرد يٚمت٘مٓمف 

ـ قمههذه متتٜمهع سمٜمٗمًهٝم٤م  ،حلٞمقان اًمذي يٛمتٜمع سمٜمٗمًف ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمع يم٤مإلسمؾ واخلٞمؾ وهمػمه٤ماًمث٤مين ا :ىم٤مل

 -صٖم٤مر اًم٤ًٌمع ًمٙمـ ىمد يٙمقن يم٤ٌمر اًم٤ًٌمع شمٕمدوا قمٚمٞمٝم٤م

 -أي حيرم أظمذه٤م سمؾ جي٥م أن شمؽمك ،ومال جيقز أظمذه٤م :ىم٤مل

ُمٕمٝمه٤م طمهذاؤه٤م وم٢من دقمٝم٤م  ؟٤مُم٤م ًمؽ ور» :وم٘م٤مل :ؾ قمـ و٤مًم٦م اإلسمؾةِ ؾُم وؾمّٚمؿ  اهلل قمٚمٞمف صغّم  ٌّل ٕن اًمٜمَّ  :ىم٤مل

قمٜمهف  ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ص٤مطم٥م اإلسمؾ إذا وّؾ  (2) ش٤مؤه٤م شمرد اعم٤مء وشم٠ميمؾ اًمِمجر طمتك ي٠مي را٤م جيده٤م طمٞمٜمذاكؾم٘مو

 -رسم  ؿمٝمر وؿمٝمريـ طمتك جيده٤مطمتك جيده٤م يٌح٨م قمٜمٝم٤م هق إسمٚمف 

 ،مل يٛمٚمٙمهف ,٤مع ٤مإلسمؾ اًمتل متتٜمع سمٜمٗمًٝم٤م قمـ صٖم٤مر اًمًٌيميٕمٜمل أظمذ هذه احلٞمقاٟم٤مت  ,وُمـ أظمذ هذا  :ىم٤مل

 –شمٕمٚمٞمٚمهف ذم حمٚمهف هق  – ومتدظمؾ ُمع إسمٚمف وشمٌ٘مك قمٜمده ومؽمة وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل يتٕمٚمؾ سمٕمض اًمٜم٤مس ي٠مشمٞمف اإلسمؾ ُمثاًل 

ٓ جيٕمٚمؽ متٚمٙمٝمه٤م ُمع ُم٤مًمؽ  ٤مشمٌ٘مٞمٝم٤م ُمٕمؽ ًمٙمـ سم٘م٤مؤه، ٟم٘مقل: ٟمٕمؿ، ومٕمدوا قمٚمٞمٝم٤م اًمناق كًمق شمريمتٝم٤م ٕشم :ي٘مقل

إُمه٤م أن  ,يمه  ؾمهٞم٠مي ُمٕمٜمه٤م سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ  –إن ضمه٤مء وإٓ  ٕمؽُمشمٌ٘مٞمٝم٤م  ؟ُم٤مذا شمٗمٕمؾ ،وإٟم  شمٙمقن ذم ُمٚمؽ ص٤مطمٌٝم٤م

يمٞمهػ ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٜمٝمه٤م سمٕمهد ىمٚمٞمهؾ  ,شم٠ميمٚمٝم٤م وشم٠مظمذ ىمٞمٛمتٝم٤م ومتتّمدق سمف أو إذا ضم٤مء ومتْمٛمٜمف وإُم٤م أن شمٌٞمٕمف ُم٤ٌمذة 

 -,يٙمقن و هن٤م 

وم٢مٟمهف  ٢من مل ي٠مت ص٤مطمٌٝم٤مومّم٤مطمٌٝم٤م ًمٓ سمد أن يرده٤م  ،ومل يؼمأ إٓ سمدومٕمف إمم ٟم٤مئ٥م اإلُم٤مم ،وًمزُمف و هن٤م :ىم٤مل

وم٢من مل جيد أطمد وم٢مٟمف ومحٞمٜمةذ ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ٟم٤مئ٥م ًمإلُم٤مم يدومع اًم٘مٞمٛم٦م أو يدومع اًمٕملم إمم ٟم٤مئ٥م اإلُم٤مم إن يم٤من هٜم٤مك 

وضمد ههذه اًمْمهقال  ـْ ذم وىمتٜم٤م احل٤مزم ُمَ  ،ـ اإلُم٤ممٓ يقضمد ُمـ يٜمقب قمجيقز اًمّمدىم٦م ا٤م سمنمط ٓ سمد أن يٙمقن 

ُمقضمقد ذم يمؾ طم٤ًمب ضم٤مري يم  شمٕمٚمٛمقن ، ٓ، سمٞم٧م اعم٤مل ٤مًمٞم٦مسمٞم٧م اعم٤مل ًمٞمس وزارة اعم ،سمٞم٧م اعم٤ملذم وم٢مهن٤م دمٕمؾ 

ههق اًمهذي  ،ٝمهؾ ىم٤مشمٚمهفُمـ جُي ومٞمدي ومٞمٖمرم  ،وهذا سمٞم٧م اعم٤مل يٖمرم ويٖمٜمؿ ،حمٙمٛم٦م ُمـ اعمح٤ميمؿ اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمٛمٚمٙم٦م

ًٓ  ،سمٞم٧م اعم٤مليدومع اًمدي٦م  ذم سمٞمه٧م اعمه٤مل ذم ٕمهؾ جُي وم٢مٟمهف ف ٕمر  ص٤مطمٌُ ا ُمٜمٝم٤م اعم٤مل اًمذي ٓ يُ  يمثػمً يٖمرم ويٖمٜمؿ أُمقا

                                                 

 (-1558(- اإلرواء )1717وٕمٞمػ- أسمق داود )( 1)

 (-2428صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)
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ع دا صمهؿ شمهقأصٌح شم٤ٌمع هذه اًمًٚمع ودمٕمؾ ٟم٘مدً  ا، صٕم٥م أن شمْمع هذه إؿمٞم٤مء،٤ٌمع وجيٕمؾ ٟم٘مدً يُ  ٤مـمٌٕمً  ،اعمحٙمٛم٦م

 -سمٞم٧م اعم٤مل اعمقضمقد ذم اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦مطم٤ًمب ذم 

إصمه ن ُمهـ ٦م أواؾمط اًمٜم٤مس ُمهـ مهيٕمٜمل أصٌح٧م شمتٌٕمف  ،ىمٞمٛمتف ُمـ إصم ن ٙمثراًمث٤مًم٨م ُم٤م شم :ي٘مقل اًمِمٞمخ

جيقز ًمٚمِمخص أن ي٠مظمهذه  ،ومٞمجقز أظمذه :ىم٤مل ،٤مع واحلٞمقان اًمذي ٓ يٛمتٜمع ُمـ صٖم٤مر اًم٤ًٌمعاًمٜم٘مد وهمػمه واعمت

 ًٓ احلٙمهؿ أطمٙمه٤مم، جيه٥م شمٕمريٗمهف ٟمًهتٗمٞمد ُمٜمٝمه٤م صمالصمه٦م  :ىمقًمف هٜم٤م ، ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مسًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف شمٕمريٗمف طمق

ومه٢من  ،ٚمتٕمريهػًم آًمت٘مه٤مط: جي٥م وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمف أن يٚمت٘مٓمٝم٤م ًمٞمٕمرومٝم٤م ٕٟمف واضم٥م :أن ُمـ اًمت٘مط اًمٚم٘مٓم٦م :إول

اًمتهل ٟم٠مظمهذه٤م ُمهـ ههذه اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م  ،ا قم٤مدي٦م شمٙمقن يده قم٤مدي٦ماًمت٘مٓمٝم٤م وٟمٞمتف قمدم شمٕمريٗمٝم٤م وم٢من يده شمٙمقن يدً 

وجي٥م شمٕمريٗمٝم٤م أي جي٥م قمغم اًمٗمقر ُم٤ٌمذة ُمـ طملم اًمت٘مٓمٝمه٤م جيه٥م قمٚمٞمهف أن يٕمرومٝمه٤م  :أن ىمقل اعمّمٜمػاجلٛمٚم٦م 

إن سمداي٦م احلهقل  :٤م ومٜم٘مقلا أو أؾمٌققمً ر اًمتٕمريػ ؿمٝمرً ًمٙمـ أظّم قمغم ذًمؽ ومٚمق اًمت٘مٓمٝم٤م سمٜمٞم٦م شمٕمريٗمٝم٤م  وسمٜم٤مءً  ،ُم٤ٌمذة

ًٓ  ٤موجي٥م شمٕمريٗمٝم :ىم٤مل ،شمٌدأ ُمـ طملم اًمتٕمريػ وٓ شمٌدأ ُمـ طملم آًمت٘م٤مط  -طمق

٤م يًهتثٜمك ـمًٌٕمه ،رده ًمٚمٕمهر ُماعمراد ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس اًمذي جيتٛمٕمقن ومٞمف وهذا  ، ـمًٌٕم٤مذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس :ىم٤مل

صغم اهلل  ٌّل اًمٜمَّ وهق اعمًجد ٕن ُمـ ُمقاوع آضمت ع وهق ف اًمتٕمريػ قاوع ٓ جيقز ومٞماعمُمـ ذًمؽ ُمقوع ُمـ 

وهٜمه٤م  ،٘م٤مل ًمف ههذه اًمٙمٚمٛمه٦مشم (1)شاهلل و٤مًمتؽ ٓ ردّ  :وم٢مٟمف ي٘م٤مل ًمف :و٤مًم٦م ذم ُمًجدٟمِمد ُمـ » :قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ىم٤مل

َ  ،دل اذا احلدي٨م قمٚمٞمٝم٤مٟمٙمت٦م اؾمتُ  يرومهع  اًمٜم٤مس، وًمٙمل ٓ أول رء ؿمٖمؾ ؟اًمْم٤مًم٦م ذم اعمًجدإٟمِم٤مد ل قمـ هُن  مِل

ال يه٠مت ومه ،ظمذ اًمٕمٚم ء ُمٜمف أٟمف يٛمٜمع رومع اًمّمقت سم٤مًم١ًمال ذم اعمًجدأوًمذًمؽ  ،اًمّمقت ذم اعمًجد ًمٖمػم اًمٕمٚمؿ

أهؾ اًمٕمٚمؿ ٟمّمقا قمهغم أن ههذا ممٜمهقع  ،أٟم٤م حمت٤مج وخيٓم٥م ًمٜم٤م ظمٓم٦ٌم دىمٞم٘متلم أو صمالث :اًمٜم٤مس ذم اعمًجد وي٘مقل

تحريؿ وسمٕمْمهٝمؿ قمهغم اًمٙمراهه٦م، وؾمه٠مذيمر اًمٙمراه٦م إن مل يٙمـ اًمتحريؿ، وسمٕمْمٝمؿ ٟمص قمغم اًموأىمؾ إطمقال 

ه٤مِئَؾ ﴿رومع اًمّمقت سم٤مًمًه١مال سمأن يٛمٜمع اًم١ًمال ٕٟمف ممٜمقع وًمذًمؽ يٚمزم اإلُم٤مم ًمٙمؿ سمٕمض أؾم ئٝمؿ،  ًَّ ه٤م اًم َوَأُمَّ

ُمهـ  ٤مإذا يم٤من اًمِمخص ممٜمققًمه ،ن هذا ُمٜمٙمرٕٓ متٜمٕمف ُمـ اًم١ًمال وًمٙمـ اُمٜمٕمف ُمـ رومع اًمّمقت  (2)﴾وَماَل شَمٜمَْٝمرْ 

ٛمٜمهع ُمهـ رومهع ومٛمهـ سمه٤مب أومم أن يُ  :إٟم٤ًمن فم٤ممل حمت٤مج ُمـطمؼ ًمف هق وهق وم٘مػم رسم  رومع اًمّمقت سم٤مًم١ًمال ذم 

                                                 

 (-568ًٚمؿ )صحٞمح ُم( 1)

 -19اًمْمحك:  (2)
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اسمهـ قمٓمٞمه٦م اسمهـ شمٞمٛمٞمه٦م وإئٛم٦م وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ ٟمص ذًمؽ ًمو ،صقشمف سم٤مًم١ًمال ذم أُمر يٓمٚمٌف ُمـ همػمه

 سم٤مًمًه١مال ذم اعمًهجد،رؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م ذم رومع اًمّمقت وأًمػ اًمًٞمقـمل سمدر اًمديـ اًمزريمٌم واحلٛمقي اًمِم٤مومٕمل 

 ،صٗمح٦م واطمدة ُمٓمٌققم٦م ذم وٛمـ احل٤مويذم وهل ٤م ُمتًًٕم٤م وهذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم صٗمح٦م واطمدة ووع قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقاٟمً 

صهٗمح٦م ٤م عمََّ  ،اآؾمؿ يمٌػم ضمدً  ،أؾم ء ممٚمٙم٦م ذم همػم ُمقوٕمٝم٤م يٕمٜمل سمٕمض رؾم٤مئؾ اًمًٞمقـمل ،صٗمح٦م واطمدة وم٘مط

، ودر يمٚمٛمهتٝمؿ ُمتٗم٘مه٦م د شمٙمهقنوم٤معم٘مّمقد أن أهؾ اًمٕمٚمؿ شمٙمه٤م ،ُمٓمٌققم٦م ذم يمت٤مب احل٤مويُم٤م شمًت٠مهؾ، وهل شم٠مي 

 اًمديـ اًمٕمٞمٜمل ٟمص قمغم اعمٜمع ذم ذطمف اًمًٚمقك ذح حتٗم٦م اعمٚمقك-

أي  ومقصهٗمف،ُمتك ضمه٤مء ـم٤مًمٌٝمه٤م  ،٤م هذا قمغم اًمزُم٤من إولـمٌٕمً  ،أسمقاب اعم٤ًمضمدويم٤مٕؾمقاق  :ي٘مقل اًمِمٞمخ

 -يٙمٗمل صػي سم٤مًمقجمرد أن ي٠م ،هذا ُمٚمٙمف أن أن ي٠مي سمِمٝمقد ٚمزمُم٤م ي ،ٞمٜم٦مسمومع إًمٞمف سمٖمػم دُ  ،اًمٚم٘مٓم٦م ههذومقصػ 

يمٚمٛمه٦م مل ًمٙمهـ ف صهٗمأو مل ي٠مت أطمد يٕمهر  و ،ٟمف زمإ :مل ي٠مت أطمد يٕمر  ي٘مقل :يٕمٜمل ،وإن مل يٕمر  :ىم٤مل

أٟمه٤مس  قمهكٟمٕمهؿ ادّ  ،فصهٗمطمد يٕمهر  وأطمد يٕمرومف أو مل ي٠مت أشمِمٛمؾ صقرة مل ي٠مت  ،ّمقرشملماًميٕمر  شمِمٛمؾ 

 -فصٗموًمٙمـ مل يذيمروا 

ومٞمدظمؾ ذم ُمٚمٙمف سمٕمد مت٤مم احلقل ويٙمهقن دظمقًمهف ذم ُمٚمٙمهف  ،أي يم٤ًمئر ُم٤مل اعمٚمت٘مط ،ٝمق يم٤ًمئر ُم٤مًمفوم :ىم٤مل

 ًٓ  -ُمثؾ ذم اعمػماث يدظمؾ ذم طمٙمٛمف ،ومٞمدظمؾ ذم ُمٚمٙمف طمٙمً   ٞم٤ًّم،طمٙمٛمدظمق

ههق واًمقيمه٤مء  ،ٗمهظ ومٞمهفاًمهذي حُي اًمٌمء اًمققم٤مء  ،وقم٤مئف وويم٤مءه وصٗمتف َ  ٕمرِ وٓ يتٍم  ومٞمف طمتك يَ  :ىم٤مل

هالم  ،دمٛمع ؼُم٤م يم٤من هٜم٤مك يٕمٜمل ظمرائداًمذي يرسمط سمف قمٜماخلٞمط  ًّ ّل قمٚمٞمف اًمّّمالة واًم اًمٕمهلم »ىمه٤مل: وًمذًمؽ اًمٜمٌَّ

فويم٤مء  ًَّ  -يرسمط سمفوهق اًمذي  (1)شاًم

إذا يم٤مٟم٧م اًمٕملم ىمد ذه٧ٌم وم٢مٟمهف أو: يٕمٜمل  ،دومٕمف إًمٞمف أو ُمثٚمف ,أي ـم٤مًم٥م اًمٚم٘مٓم٦م  ,ومٛمتك ضم٤مء ـم٤مًمٌٝم٤م  :ىم٤مل

ًَّ ـمٌٕم٤ًم إن يم٤من ىمد هٚمؽ سمٕمد ُمٚمٙمف، ومٚمق ضم٤مء ص٤مطم٥م اًمٚم ،يدومع إًمٞمف ُمثٚمف إن يم٤من ىمد هٚمؽ ٦م ومٞمجه٥م ٜمَ ٘مٓم٦م سمٕمد اًم

ٟمهف يهدظمؾ ذم إ :وًمذًمؽ ىمٚمٜمه٤م ،وإن يم٤من ىمد أشمٚمٗمف ي٠مي ًمف ُمثٚمف ،قمٚمٞمف أن يرده٤م ًمف طمٞمٜمذاك وًمق سمٕمد قمنم ؾمٜمقات

 -ُمٚمٙمف طمٙمً  ـمٞم٥م

 -٦مٜمَ يٗمف ؾَم رـمٌٕم٤ًم ٓ ؿمؽ أٟمف جي٥م شمٕم ،اعم٤ًمًم٦م ىمٌؾ إظمػمة ُمٕمٜم٤م هٜم٤م ىم٤مل: إن يم٤من طمٞمقاٟم٤ًم حيت٤مج إمم ُم١مٟم٦م

                                                 

 (-4149(- صحٞمح اجل٤مُمع )477صحٞمح- اسمـ ُم٤مضمف )( 1)
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ػم سملم صمالصم٦م أُمهقر: ـمٌٕمه٤ًم إُمهر إٟمف خُي  :ٚمٗمف يم٤مًمٓمٕم٤مم وهمػمه ُم٤مذا يٗمٕمؾ؟ ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مءِمك شمخُي  ًة٤مأو ؿمٞم :ىم٤مل

ومف جيهقز أن يهذسمح اًمِمه٤مة ٕمرّ ىمٌؾ أن يُ  ،إُمر إول ىم٤مل: ومٚمف أيمٚمف ىمٌؾ اًمتٕمريػ ،إول واًمث٤مين ذيمرمه٤م اعمّمٜمػ

، ي٠مظمذ اًم٘مٞمٛم٦مي٘مقل: اًمتٕمريػ  ٢مذا ضم٤مء ص٤مطمٌف سمٕمدوموطمٞمٜمةٍذ يٙمقن قمٚمٞمف ىمٞمٛمتف  ،وي٠ميمٚمٝم٤م أو ي٠مظمذ اًمٓمٕم٤مم ومٞم٠ميمٚمف

جيهقز ًمهف ذًمهؽ ،  :ٟم٘مهقل ،هذه ىمٞمٛمتٝم٤م !أس  قمٚمٞمٝم٤مأيـ ؿم٤مي؟ ؿم٤مشمؽ شمتٚمػ وحتت٤مج ُم١مٟم٦م وًم٧ًم وم٤مرهًم٤م يمل 

جيٕمٚمف ذم يمٞمس قمٜمهده طمتهك يه٠مي صه٤مطمٌف ظمهالل  ،يٌٞمٕمف وًمٙمٜمف إذا سم٤مقمف طمٗمظ صمٛمٜمف ،ٌٞمٕمفيأو  :ىم٤مل :إُمر اًمث٤مين

أن يٌ٘مٞمف قمٜمده وأن يٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ ُم٤مًمف هق ويرضمع قمغم ص٤مطم٥م اعمه٤مل  ًم٨م مل يذيمره اعمّمٜمػ وهق٤مإُمر اًمث، ٦مٜمَ ؾَم 

ذيمر احل٤مرصمل ذم ذطمف قمغم اعم٘مٜمع أن أوٓه٤م اًمّمهقرة اًمث٤مًمثه٦م صمهؿ  ؟أهي  أومم ،هذه اًمثالث ،سم٤مًمٜمٗم٘م٦م اًمتل أٟمٗم٘مٝم٤م

 -اًمث٤مٟمٞم٦م صمؿ إومم، ٟمٕمؿ

 -صمؿ يٕمرومف أي يٕمرومف سم٤مًمّمٗم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ىمٌؾ اًمٌٞمع أو إيمؾ :ىم٤مل

ؿ قمهـ ًم٘مٓمه٦م  اهلل قمٚمٞمهف وؾمهٚمّ ؾ رؾمهقل اهلل صهغّم ةؾُمه»ىم٤مل: أٟمف ل عم٤م روى زيد سمـ ظم٤مًمد ريض اهلل قمٜمٝم  ىم٤م

 ،ُمـ اًمدهر وم٤مدومٕمٝم٤م إًمٞمهف ٤موم٢من ضم٤مء ـم٤مًمٌٝم٤م يقُمً  :٦مٜمَ ومٝم٤م ؾَم ٝم٤م صمؿ قمرّ ٗم٤مصاقمر  ويم٤مئٝم٤م وقم :وم٘م٤مل :اًمذه٥م واًمقرق

ومٞمجقز  ،ظمذه٤م يٕمٜمل ضم٤مز ًمؽ أيمٚمٝم٤م ،(1)شوم٢مٟم  هل ًمؽ أو ٕظمٞمؽ أو ًمٚمذئ٥م :ظمذه٤م :وؾم٠مًمف قمـ اًمِم٤مة وم٘م٤مل ًمف

 ، وم٢مهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٕمريػ ومتٕمّر  ؾَمٜم٦َم-٦م يم٤مُمٚم٦مٜمَ ٝم٤م ؾَم ًمؽ أيمٚمٝم٤م وجيقز ًمؽ سمٞمٕمٝم٤م وٓ يٛمٜمع ذًمؽ شمٕمريٗمَ 

إن يهد  :وىمٚمٜمه٤م أُم٤مٟمه٦م،ىم٤مل: وإن هٚمٙمتؽ اًمٚم٘مٓم٦م ذم طمقل اًمتٕمريػ ُمـ همػم شمٕمدٍ ومال و ن قمٚمٞمف ٕٟمف يده يد 

د احلقل اُمتدت سمٖمػم شمٕمهٍد يْمهٛمـ وٓ يْمهٛمـ؟ يْمهٛمـ، ىمٌهؾ احلهقل ٓ سمٕميٗمرط، ٓ و ن ومٞمف إذا مل إُم٤مٟم٦م 

 -يْمٛمـ ٕن يده يد أُم٤مٟم٦م وسمٕمد احلقل يده يد ُمٚمؽ طمٙمً  ًمذًمؽ يْمٛمـ ومٙم٠مهن٤م ىمرض وهٙمذا

سمدأ يتٙمٚمؿ اعمّمٜمػ رمحهف اهلل شمٕمه٤ممم  ،ىم٤مل: ومّمٌؾ  ،ٟمختؿ سمف إن ؿم٤مء اهلل اًمدرس اًمٞمقموسمدأ اعمّمٜمػ ذم ومّمؾ 

ٕمر  ُم٤مًمٙمٝمه٤م ومه٤مًمٚم٘مٞمط ٓ ًٌف يم  أن اًمٚم٘مٓم٦م ٓ يُ ٌف سم٤مًمٚم٘مٓم٦م ُمـ طمٞم٨م أٟمف ٓ يٕمر  ٟمُ واًمٚم٘مٞمط ومٞمف ؿم ،قمـ اًمٚم٘مٞمط

 -ٕمر  ٟمًٌفيُ 

ٕمهر  ٓ يُ  :ٓسمد أن ٟم٘مقل أيًْم٤م، فُ ىمُّ ٕمر  رِ ف وٓ يُ ٕمر  ٟمًٌُ يٕمٜمل اًمذي ٓ يُ  ،اًمٚم٘مٞمط هق اًمٓمٗمؾ اعمٜمٌقذ :ىم٤مل

 :ُمـ هذه إطمٙم٤مم ُم٤م ذيمهره اعمّمهٜمػ أوًٓ  ،ٕم٦م أطمٙم٤مم أو صم ٟمٞم٦مٌهق رىمٞمؼ أم طمر؟ اًمٚم٘مٞمط يؽمشم٥م قمٚمٞمف شم٘مري٤ًٌم ؾمأ

                                                 

 (-2428صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1)
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طمْمه٤مٟمتف شمٙمهقن عمهـ؟  :إُمهر اًمراسمهع ،ُم٤مًمف وإرصمف :إُمر اًمث٤مًم٨م ،فطمريتف ورىمّ  :اًمث٤مين إُمر ؟ُم٤م هق ديٜمف ،ديٜمف

ٟمًهٌف  :اجلٜم٤مي٦م قمٚمٞمف يمٞمػ شمهدومع وعمهـ شمهدومع؟ إُمهر إظمهػم :ٟم٘مقل :ٟمٗم٘متف قمغم ُمـ؟ اًم٤ًمدس :إُمر اخل٤مُمس

 يمٞمػ يٜم٥ًم؟

أطمٙم٤مم يمٚمٝم٤م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٚم٘مٞمط ُمّر اعمّمٜمػ قمغم أهمٚمٌٝم٤م، ٟمٌدأ سم٤معم٠ًمًم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م وهل ىمْمٞم٦م  إذًا هذه ؾمٌٕم٦م

 -طمريتف وديٜمف

وهق حمٙمقم سمحريتف وإؾمالُمف، أي ًم٘مٞمط يقضمد وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٙمؿ ُم٤ٌمذًة سم٠مٟمف ُمًٚمؿ وٟمحٙمهؿ ُمٌه٤مذًة سم٠مٟمهف  :ىم٤مل

ويتٌهع أسمه٤مه أو أُمهف ذم اًمهديـ؟ يتٌهع  ،٤مه، ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ُمٕمٚمقم اًمٜم٥ًم يتٌع أسم٤مه أم أُمف ذم اًمٜم٥ًم؟ يتٌهع أسمهطمرّ 

ُمث٤مل ذًمهؽ ُمهـ اعمٕمه٤مسيـ ُمقضمهقد ههذا رئهٞمس  ،إٟمف ُمًٚمؿ :وم٢من يم٤من أطمدمه٤م ُمًٚمً  وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ،ظمػممه٤م ديٜم٤مً 

ومٚم  ُم٤مت اسمٜمهف اسمهـ صمهالث ٟمًٞم٧م اؾمٛمف زوضمتف ُمًٚمٛم٦م  :إرضمٜمتلم اًمذي ُم٤مت اسمٜمف وزوضمتف ُمًٚمٛم٦م ىمٌؾ ؾمٜمتلم

: وم٘م٤مًمه٧م –إرضمٜمتهلم  زوضم٦م ـم٤مئٗم٦م ,ف ومج٤مءت أُم ،الُمف أم ٓ؟ ُم٤م سمٕمد سمٚمغٟمحٙمؿ سم٢مؾم :٦م ُم٤م سمٕمد سمٚمغٜمَ ؾَم  ةقمنم

ٟمٕمؿ ههل آصمٛمه٦م ذم زواضمٝمه٤م ُمهـ همهػم  ،ٕن أُمف ُمًٚمٛم٦م ،جيقز وٓ ُم٤م جيقز؟ جيقز ،ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملمدومٜمف  أريد

ٞمدومـ هق ُمًٚمؿ طمٙمً  وم :ٟم٘مقل –ٟمف شمرك اًمديـ أو رضمع قمٜمف إ :ٟم٘مقلٟمحٙمؿ وًمٙمل  ,اًمقًمد ُم٤م دام مل يٌٚمغ  ،ُمًٚمؿ

ضمدًا دائً  شم٠مي، ذم اًمرق واحلري٦م يتٌع ُمـ؟ أُمهف أم أسمه٤مه؟  ةيمٌػمطم٤مضم٦م ًمف  ءيٕمٜمل يمالم اًمٗم٘مٝم٤م ،ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم

ا ومه٢من ٦ًم صمؿ أٟمج٥م ُمٜمٝم٤م وًمدً ُمَ إذا شمزوج أَ  ٕن اًمرضمؾ احلرّ  ،قاًمرىمٞمؼ يتٌع أُمف ذم احلري٦م واًمرّ  ،يتٌع أُمف ؟ُم٤م رأيٙمؿ

 – إن أطمهد اًم٘مْمه٤مة احلٜمٗمٞمه٦م ىمهديً   :وًمذًمؽ ٟم٘مقل ،إب ىمرؿمٞم٤ًم ه٤مؿمٛمٞم٤مً  هذا اًمقًمد يٙمقن ُم٤مذا؟ رىمٞم٘م٤ًم وًمق يم٤من

ٚمهذًمؽ ىمهد وم ،إين ىمهرر :وي٘مهقل –أقمتؼ قمغم يمؼم ومٞمف ىمّم٦م  – أٟم٤م ىمرر وًمٙمٜمل أقمت٘م٧م :ي٘مقل –أفمٜمف اًمً ين 

ًٓ ـموًمذًمؽ هنل قمـ زواج اإلُم٤مء إٓ عمـ مل جيد  ،رىمٞمؼًمٙمٜمف ٤م يٙمقن ىمرؿمٞمً  قٓء اًمه سمهرّ ىمْمهٞم٦م ٤م يٜمٌٜمل قمٚمٞمف أيًْم  ،ق

ف ومٞمجهر وٓؤه ُمهـ وٓئهف ووٓء أسمٞمف ٔل ومالن صمؿ أقمت٘م٧م أُّمه ,ـمًٌٕم٤م هق طمر  –إذا يم٤من اًمِمخص وٓؤه ٕسمٞمف 

 -ٕسمٞمف إمم أُمف

 -ٕمر ا قمرومٜم٤م اعم٠ًمًم٦م إومم وهل احلري٦م واإلؾمالم سمجٝم٤مًم٦م ومال ٟمحٙمؿ سمحريتف وٟمحٙمؿ سم٢مؾمالُمف ٕٟمف ٓ يُ إذً 

وُمه٤م يمه٤من قمٜمهده  :وم٘مه٤مل ،ُمر اًمث٤مًم٨م وهق ُم٤م قمٜمده ُمـ ُم٤مليتٙمٚمؿ قمـ إسمدأ  ،وُم٤م وضمد قمٜمده ُمـ ُم٤مل :ىم٤مل

٤م سمنهيره اًمهذي ههق ٤م سمرضمٚمف أو سمٞمده أو ُمٕمٚم٘مً أن يٙمقن حت٧م ومراؿمف أو ُمرسمقـمً  ؟يمٞمػ يٙمقن قمٜمده ُم٤مل ،ُمـ ُم٤مل
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 اًمٚم٘مهٞمط ىمهد يقضمهد حتتهف ًمهذًمؽ ىمهديً   ,طمتك اعمدومقن حتتف  ,٤م ٤م ُمٜمف أو ُمدومقٟمً ومٙمؾ ُم٤م يم٤من طمقًمف أو ىمريًٌ  ،قمٚمٞمف

ا اعم٤مل اًمذي يٙمقن ُمهع اًمٚم٘مهٞمط ٟمحٙمهؿ سم٠مٟمهف إذً  ،ٟمف يٙمقن ُمٚمٙمف رذا اًمقًمد٢مومذه٥م ن ىمد دومـ حتتف وم٢مذا يم٤مذه٥م، 

، يرصمهف ٓ ؟اًمذي اًمت٘مٓمهف ؟وم٢من ُم٤مت ُمـ جيده ، ـمًٌٕم٤موضمد قمٜمده ُمـ ُم٤مل ومٝمق ًمف : وُم٤موهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف ،ُمٚمؽ ًمف

 قز-ط ٓ جياعمٚمت٘مَ  ،سمٞم٧م اعم٤مل

٤م ٕن اًمقٓيه٦م ىمهد ٙمؿ اًمراسمع وهق طمْم٤مٟمتف واًمقٓي٦م قمٛمقُمً هق احلهذا  ،ووٓيتف عمٚمت٘مٓمف :ىم٤مل ،ومٝمق ًمف :ىم٤مل

 -احلْم٤مٟم٦م وشمِمٛمؾ وٓي٦م اعم٤ملوٓي٦م ووٓيتف شمِمٛمؾ  :وم٘مقًمف ،شمٙمقن وٓي٦م ُم٤مل وىمد شمٙمقن وٓي٦م طمْم٤مٟم٦م وطمٗمظ

ًٓ ووٓيتف عمٚمت٘مٓمف إن يم٤من ُمًٚمً   :ىم٤مل  - وأُم٤م إن مل يٙمـ يمذًمؽ وم٢مٟمف ٓ شمّمح وٓيتف قمد

 ؟ٟمٗم٘مه٦م ههذا اًمٚم٘مهٞمط قمهغم ُمهـ ،هذا هق اخله٤مُمس ،مل يٙمـ ُمٕمف ُم٤م يٜمٗمؼ قمٚمٞمف وٟمٗم٘متف ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل إن :ىم٤مل

ٜمٗمؼ قمٚمٞمف ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًهٚمٛملم ٟمف جي٥م أن يُ ٢موم٢من مل يقضمد ُمٕمف ُم٤مل ومإن وضمد، ُمـ ُم٤مًمف اًمذي وضمد ُمٕمف  :ٟم٘مقل

 -وٓ جي٥م قمغم اعمٚمت٘مط أن يٜمٗمؼ قمٚمٞمف

ٓ يٙمهقن صهدىم٦م وٓ  ،ُم٤مل اعمًهٚمٛملمومٝمق ذمء أي يٙمقن ًمٌٞم٧م  ,يٕمٜمل ُم٤مت هذا اًمٚم٘مٞمط  ,وُم٤م ظمٚمٗمف  :ىم٤مل

 -يٙمقن همػم ذًمؽ

ٜمٔمهر إصهٚمح ًمهف اجلٜم٤مي٦م قمهغم اًمّمهٌل يٕمٜمهل يُ  ،احلٙمؿ اًم٤ًمدس ُم٤م ذيمره اعمّمٜمػ وهق ىمْمٞم٦م اجلٜم٤مي٦م قمٚمٞمف

همرُمهف  يم٤مٟم٧م اجلٜم٤ميه٦م شمتٚمهػ ٟمٗمًهف ومه٢منومٛمٚمٙمٝم٤م ًمف، وإن ٤معم٤مل سمٜم٤مي٦م اجلشمٙمقن وم٢مهن٤م  ،طمٙمٛمف يمحٙمؿ ُم٤مًمفيٙمقن و

إُمر اًم٤ًمسمع وإظمهػم وسمهف  ،زم إُمر هق اعمخػم سملم اًم٘مّم٤مص وسملم أظمذ اًمدي٦موو ،ًمٌٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملميذه٥م 

ُم٠ًمًم٦م خيٓمئ ومٞمٝم٤م يمثهػم ُمهـ ذم  وهل ىمْمٞم٦م ٟم٥ًم اًمٚم٘مٞمط ٕين ؾم٠مىمػ ُمٕمٝم٤م ىمٚمٞماًل إن ؿم٤مء اهلل ٟمختؿ درؾمٜم٤م اًمٞمقم 

 -اًمٜم٤مس ومٞمٜم٥ًم ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م مل ي٘مٚمف

ٕن  ؟أحلهؼ سمهف عمه٤مذاـمًٌٕمه٤م  ،سمف ًمٙمـ سمنمهط َؼ حلِ اًمٚم٘مٞمط أُ ٟم٥ًم أي ادقمك  ،وُمـ ادقمك ٟمًٌف :ي٘مقل اًمِمٞمخ

ُم٤م يه٠مشمٞمٜمل أسمهق قمنمهيـ  :قم٘ماًل  ، وقم٤مدة٤م قم٘ماًل ًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن ذًمؽ ممٙمٜمً  ،إلصم٤ٌمت اًمٜم٥ًمُمتِمق  اًمنمع 

ُمثهؾ أن يه٠مي ُمنمهىمل  :وقمه٤مدة ،همػم ُم٘مٌقل قم٘ماًل  !٦م هذا اسمٜملٜمَ قمٛمره صمالصملم ؾَم ص٤مر اًمٚم٘مٞمط اًمذي هذا  :ومٞم٘مقل

يمهذًمؽ  ،ُمنمىملأطمد ُم٤م ذم هذه اًمٌٚمد  ،هذا اسمٜمل :ي٠مي اًمّمٞمٜمل وي٘مقل ،ل وهق ُمٖمريبإن هذا آسمـ اسمٜم :وي٘مقل

أؿمٞم٤مء هٜم٤مك ًمٙمـ  ،اًمٕم٤مدة ختتٚمػ وهمػمه٤م، اًمٓم٤مئرات : هٜم٤مشم٘مقل ، ـمًٌٕم٤م أن أو قم٤مدةُم٤م يّمح أن يٜم٥ًم ًمف قم٘ماًل 
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يًهتثٜمك  ،ٕمف قم٘مهؾ أو قمه٤مدةأحلؼ سمف ُم٤م مل يٛمٜم :ا ٓ سمد أن ٟم٘مقلإذً  ا،ٙمقن ُمقضمقدً يٓ اعمث٤مل رسم  ًمٙمـ ُم٘مٌقًم٦م قم٤مدة 

٤م ٤م وم٘مط ٓ ديٜمًهؼ أحلؼ سمف ٟمًًٌ حِ ٚمْ ًتَ اعمُ ا أي إٓ أٟمف إن يم٤من يم٤مومرً  :ىم٤مل :ُمـ ذًمؽ أُمر ذم طمٙمؿ ُمـ إطمٙم٤مم اًم٤ًمسم٘م٦م

قمٜمدي هٜمه٤م  ،وٓي٦م قمٚمٞمفإًمٞمف، ومال شمٙمقن ًمف ومل يًٚمؿ  ،وٓ وٓي٦م يم  ذيمرٟم٤م ٕن اًمقازم ًمٞم٧ًم ًمف وٓي٦م قمغم ُمًٚمؿ

 ،ُمٕمٚمهقم اًمٜمًه٥م :اًمِمخص سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕمروم٦م ٟمًٌف وقمدم ُمٕمرومه٦م ٟمًهٌف صمالصمه٦م أٟمهقاع :ر٤مُم٤ًمًم٦م أرضمق أن شمٜمتٌٝمقا 

يمؾ ُمـ وًمهد قمهغم ومهراش  ،هق اًمذي وًمد قمغم ومراش صحٞمح :ُمٕمٚمقم اًمٜم٥ًم ،ُم٘مٓمقع اًمٜم٥ًم ،جمٝمقل اًمٜم٥ًم

هّل صهغّم  ،اًمقًمد ًمٚمٗمراش ئف،ُمـ ُم٤مًمٞمس طمتك ًمق يم٤من  :٤مومٝمق ُمٜمًقب ًمّم٤مطم٥م اًمٗمراش ُمٓمٚم٘مً  وًمذًمؽ ىمه٤مل اًمٜمٌَّ

اًمقًمهد ًمٚمٗمهراش  ،قًمهد يٜمًه٥م ًمهفًمٙمـ اًم (1)شًمٕمـ اهلل اُمرأة أدظمٚم٧م قمغم ىمقم ُمـ ًمٞمس ُمٜمٝمؿ» :ٚمٞمف وؾمّٚمؿاهلل قم

إن ؿمه٤مء اهلل ذم سمه٤مب ـمًٌٕم٤م ٟمٗمٞمف ؾمٞمٛمر ُمٕمٜم٤م  ،ُمٕمٚمقم اًمٜم٥ًم ُمـ وًمد قمغم ومراش صحٞمح :ٟم٘مقل جر،ٚمٕم٤مهر احلًمو

 ،هذا يًٛمك ُمٕمٚمهقم اًمٜمًه٥مأظمرى، ٦م ٠مًماعمرأة وٟمٗمك اًمقًمد سم٤مًمٚمٕم٤من هذه ُمً اًمٗمراشيٕمٜمل اهتؿ ص٤مطم٥م  ،اًمٚمٕم٤من

سمؾ إن ُمـ ادقمك ٟم٥ًم ههذا اًمقًمهد  ،يث٧ٌم ٟمًٌف وٓ جيقز ٕطمد أن يدقمل ٟمًٌفوم٢مٟمف يمؾ ؿمخص ُمٕمٚمقم اًمٜم٥ًم 

ا ُمٕمٚمهقم اًمٜمًه٥م ٓ إذً  ، ٕٟمف يهتٝمؿ،إذا طمرك اًمدقمقى يًتحؼ هذا احلؼ ،اًم٘مذ  ي٘م٤مم قمٚمٞمف طمدّ  ؟ُم٤مذا يٗمٕمؾ سمف

ٟم٘مقره٤م  ،ًمذي يًٛمك اًمٚم٘مٞمطاهق وجمٝمقل اًمٜم٥ًم  :اًمث٤مين اًمٜمقعٕٟمف ىمدح ذم اًمٜم٥ًم،  فح٤مىمٚماؾمت ,طمرام  ,جيقز 

ٝمهؾ وضُم  ،ؾ ٟمًٌف ُم٤م ٟمٕمر  ٟمًٌفٝمِ ضُم  ،ؾ ؾم٥ٌم وٓدشمفٝمِ ؾ ٟمًٌف وضُم ٝمِ إن جمٝمقل اًمٜم٥ًم هق اًمذي ضُم  :سمٚمٖم٦م أظمرى

جيهقز  ،جمٝمقل اًمٜم٥ًم هق اًمذي جيقز اؾمتح٘م٤مىمف ، هذاًم٘مٞمط ٓ يٕمر  رء ؟أهق ومراش صحٞمح اًمقٓدة، ؾم٥ٌم

ٚم٘مهك ههذا اًمقًمهد  ُمُ أن هذه اًمٗمٞمْم٤مٟم٤مت وضمد ـمٗمؾ ُمرُمل ذم شمًقٟم٤مُمل وضمهدٟم٤م ـمٗمهاًل هذا ُمث٤مل  ،ح٘مفٚمأن شمًت

ههق  :ٟم٘مهقلاسمٜمهل، ههق  :ضم٤مء رضمؾ ىم٤مل ،ٓ ٟمٕمر  هؾ هق جمٝمقل اًمٜم٥ًم أو ُمٕمٚمقمجمٝمقل اًمٜم٥ًم أو ُمٕمٚمقم؟ 

اسمٜمهؽ ٕٟمهؽ أو همٚمه٥م قمهغم فمٜمهؽ أٟمهف ههق اسمٜمهؽ إٓ ٤م ؿمخًّم أن شمًتٚمحؼ ـمًٌٕم٤م ٓ جيقز ًمؽ أٟم٧م  ،ًمؽ اسمٜمؽ

ومٜمهتٙمٚمؿ ًمٙمـ همٚم٥م قمغم فمٜمهؽ أٟمهف اسمٜمهؽ  ،يم٤ٌمئر اًمذٟمقبُمـ اًمتٌٜمل طمرام  قمغم ىمقم ًمٞمس ُمٜمٝمؿ، أدظمٚم٧م رضماًل 

ُمه٤م دام أٟمهؽ اؾمهتٚمح٘متف  ،سمٌٞمٜم٦م ئ٧مآ ٟم٘مقل:  ُمتِمق  سم٤مًمٜم٥ًم، عٕن اًمنم ،ُمـ اؾمتٚمح٘مف أحلؼ سمف ،طمٙمً  قمٚمٞمف 

ًهٛمك يههذا  ،ٟمقبيمٌػمة ُمـ يم٤ٌمئر اًمهذ أشمٞم٧موأٟم٧م ٟمٞم٤مسم٦م جي٥م أن شمٙمقن ص٤مدق ذم دقمقاك وإٓ وم٢مٟمؽ ومٝمق ًمؽ، 

طمتك ًمق قمٚمهؿ أسمهقه  ,ؿ أسمقه ٚمِ ف أو قمُ ؾ ٟمًٌُ ٝمِ هق ُمـ ضُم وُم٘مٓمقع اًمٜم٥ًم  :اٟمٔمر اًمث٤مًم٨م هذا ُمٝمؿ ،جمٝمقل اًمٜم٥ًم

                                                 

 (-2367(- اإلرواء )2263وٕمٞمػ- أسمق داود )( 1)
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وًمهق  ،اومقًمد اًمزٟمك هذا ٓ جيقز اؾمتٚمح٤مىمف أسمهدً  ،وًمد اًمزٟمك ،اًمٜم٥ًم ؾم٥ٌَم  وىمد أًمٖمك اًمنمعُ  :ًمٙمـ اٟمٔمر اًمث٤مين ,

ٕن اًمنمهع سمهف ٓ ٟمًهتٚمح٘مف  ئفؾمتٚمح٘مف أسمقه اًمذي هق ُمـ ُم٤مطمتك ًمق ا ،ًمٚمٕم٤مهر احلجر !اؾمتٚمح٘مف أسمقه احل٘مٞم٘مل

وُمـ هق ُم٘مٓمهقع اًمٜمًه٥م  ،هذا أسمقه :ف وٓ ٟم٘مقلُمٜمٜم٥ًم عمـ ضم٤مء ك ٓ يُ زٟميمؾ ُمـ وًمد سم٥ًٌم اًم ،ىمد ىمٓمع ؾمٌٌف

ومه٢من  ،ٜمه٦مٜمه٦م أو اعمالقمَ وًمد اعمالقمِ  :اًمّمقرة إومم ،أرسمع صقرٟم٘مقل قمغم ؾمٌٞمؾ آؾمت٘مراء:  اًمتٗمّمٞمؾ؟قمغم ؾمٌٞمؾ 

ـُ أا إٓ سمح٤مًم٦م واطمدة إذا ف ٕي رضمؾ أسمدً ٜم٦م ٓ يث٧ٌم ٟمًٌُ وًمد اعمالقم  ، ههذه ُمًه٠مًم٦م ُمًهتثٜم٤مةٟمٗمًهف يمهذب اعمالقمه

ههذا واطمهد،  ،٤م٤م صحٞمحً ٕن وًمد اعمالقمٜم٦م جمزوم أٟمف وًمد زٟمك ووًمد قمغم ومراش ًمٞمس ومراؿًم  إصؾ،ومرضمع قمـ 

إذا أىمهرت  :إُمهر اًمث٤مًمه٨م ،ومل شمذيمر ؿمٌٝم٦م ُم٘مٌقًمه٦م ،ًمٞمس ر٤م زوج ،اعمرأة إذا وًمدت ومل شمٙمـ ذات زوج :اصمٜملم

إُمر  ،إٟمف يمذًمؽ :ُم٤مشم٧م أو أىمرت اعمرأة سم٠مٟمف وًمد زٟمك ومٜم٘مقل :ٟم٘مقل ،وًمدشمف وؾمٙمت٧م ،ن اًمقًمد وًمد زٟمكسم٠ماعمرأة 

سمٕمد أن ـمٚم٘مٝمه٤م زوضمٝمه٤م أو ُمه٤مت قمٜمٝمه٤م أو يٕمٜمل ا ٕيمثر ُمـ ُمدة احلٛمؾ سمٕمد اًمٗمرىم٦م إذا وًمدت اعمرأة وًمدً  :اًمراسمع

اُمرأة ُم٤مت زوضمٝم٤م سمٕمهد أرسمهع ؾمهٜمقات  ،وم٢مٟم٤م ٟمحٙمؿ سم٠من اًمقًمد وًمد زٟمك وًمدت ٕىمؾ ُمـ ُمدة احلٛمؾ سمٕمد اًمٕم٘مد

ههذا وًمهد وىمه٤مل: ت سمقًمهد ءٚم٘م٧م سمٕمد أرسمع ؾمهٜمقات ضمه٤مـمُ  ،هل أرسمع ؾمٜمقاتاحلٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مدرون أن أيمثر 

 ىمٌهؾ أىمهؾ ُمهـ ؾمهت٦م ضمهاًل رأو اُمرأة شمزوضم٧م  ،ٓ هذا ُم٘مٓمقع اًمٜم٥ًم يمٛمـ ٓ زوج ر٤م وإن ادقمتف :ومالن ٟم٘مقل

أيب قمٛمهر اسمهـ ٟمهص قمٚمٞمهف  , إذا حتٛمٚم٧م اعمهرأة ُمه٤مءً  :اًمّمقرة إظمػمة يٜم٥ًم ًمف،ٓ  :ا ٟم٘مقلأؿمٝمر أٟمج٧ٌم وًمدً 

تٚم٘مٞمح صهٜم٤مقمل أٟم٤م أسمٖمل اًمزٟم٤م وًمٙمـ سم :ىم٤مًم٧مُم٤مًء هذا اًمذي يًٛمك اًمتٚم٘مٞمح ٚم٧م ٛمحت ,ذم اًمنمح اًمٙمٌػم اعم٘مدد 

ٟمه٤مس طمٙمهك اإلمجه٤مع ، ؾمتٚمح٤مقآهذه اًمّمقر اخلٛمس سم٢ممج٤مع اعمًٚمٛملم أٟمف ٓ جيقز ومٞمٝم٤م  ،ُمـ ُم٤مء زيد أو قمٛمر

ن أٓ يّمهح وهمهػمه وؾمح٤مق سمـ راهقيهف ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يم٢مذم احل٘مٞم٘م٦م ومٞمف ظمال   ،أهؾ اًمٕمٚمؿُمت٘مدُملم ُمـ 

اعمهذه٥م إمم اإلُمه٤مم ذم ٢مٟم  يٜمًهٌقن وموهذا ُمـ اخلٓم٠م اًمِم٤مئع  ،اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ يرى ضمقاز اؾمتٚمح٤مق اعم٘مٓمقع

 يٌٞمحهف اًمٌته٦م وإٟمه  جيهقز ذم ٓا سمهدً أ ،اؾمتٚمح٤مق اعم٘مٓمهقع يرىواظمتٞم٤مر اًمِمٞمخ أٟمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

اين وهق اعم٘مٓمقع إذا يم٤من ذواطمدة وم٘مط ًمٚمٛم٘مٓمقع وهل اًمتل اظمت٤مره٤م أيب اخلٓم٤مب اًمٙمٚمقاؾمتٚمح٤مق صقرة رواي٦م 

 -اخلٓم٤مب وطمده أٟمف جيقز اؾمتٚمح٤مىمف وم٘مطأسمق اظمت٤مره وسم٠مىمؾ ُمـ ؾمت٦م أؿمٝمر اًمٜمٙم٤مح ىمد وًمد سمٕمد قم٘مد 

 أسئلة
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يٕمٜمل أن اًمقرصم٦م ٓ جيه٥م قمٚمهٞمٝمؿ دومهع اًمهديـ قمهـ ُمهقرصمٝمؿ إٓ ُمهـ  ،قرثيـ ٓ يُ اًمدَّ  أن ذيمرَت  :ي٘مقل ,

 -شمريمتف

 -ٕن اًمديـ ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمؽميم٦م ،ٟمٕمؿ

أن  ,ذم سمه٤مب اًمْمه ن  واًمّمقاب أن شم٘مقل أٟمف , وذم سم٤مب احلقاًم٦م أن اًمٙمٗم٤مًم٦م شمً٘مط سمٛمقت اًمْم٤مُمـ :ىم٤مل

 ؟دومٕمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿومٝمؾ قرصم٦م اًمديـ اًماًمْم ن يً٘مط سمٛمقت اًمْم٤مُمـ ومػمث 

ومٚمق أٟمف وٛمـ سمٛم٘مهدار مخًهلم  ،سمؽميمتف ُمتٕمٚمؼإن اًمْم٤مُمـ إذا ُم٤مت وم٢من ُمٌٚمغ اًمْم ن  :ٟم٘مقلٟمٗمس اًمٙمالم، 

ًهٛم٧م رضمهع قمهغم اًمقرصمه٦م ومه٢من ىمُ اخلٛمًهلم، وشمٌ٘مهك إظمهرى  لماخلٛمًهأىمًؿ  :أًمػ وشمريمتف ُمة٦م أًمػ ٟم٘مقل

إٟم  يٙمهقن ذم اعمٌٚمهغ و ٤ٌمىملا اًموإن يم٤مٟم٧م شمريمتف أىمؾ ُمـ ُمٌٚمغ اًمديـ صمالصملم ومال يٚمزم اًمقرصم٦م أن يًددوسمٜمًٌتٝمؿ، 

 -ؾمقاءًمٚمٛمديـ ة ٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمٗمٞمؾ وٓ سم٤مًمٜم٦ًٌم دىم٤مقمدة اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م ُمْمٓمر ،وم٘مط دون ُم٤م قمداه

ؾمه٘م٤مط سمٕمهض إٗمهل يمهؾ ُمهٜمٝم  ومىم٤مل: ص٤محلتؽ أو أسمرأشمؽ إذا ُم٤م اًمٗمرق سملم اؾم٘م٤مط سمٕمض اًمديـ  :ي٘مقل ,

 سم٢مرادشمف؟

ٓ يرى ومرق ُمثؾ ُم٤م شمرى ُمـ ومرق ًمٙمـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  اعمذه٥م أهنؿ يرون أٟمف يقضمد ،هذا هق رأي اًمٗم٘مٝم٤مء

واًمٕم٘مقد إذا ص٤مر ومٞمٝم٤م اؿمت٤ٌمه وم٢مٟمهف  ،ن هذيـ اًمٕم٘مديـ ومٞمٝم  اؿمت٤ٌمهأهنؿ يرون ٕومٞمف ومرق  :اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقًمقن ،أٟم٧م

ي٘مهقل  , ذم اعمٖمٜمل اٟمٔمر هذه اًمّمهقرة ًمٙمهل شمٕمهر  آؿمهت٤ٌمهٟمص قمٚمٞمف اعمقومؼ  –وًمذًمؽ قمٜمدهؿ  ،يٜمٔمر ًمٚمٗمظ

ريه٤مل ريه٤مل ريه٤مل ومٙمه٦م أقمٓمٜمل ريه٤مٓت وىمٚم٧م: أقمٓمٞمتؽ ُمة٦م ري٤مل  :اًمرضمؾ إذا ذه٥م ٔظمر :اًمِمٞمخ أسمق حمٛمد

ومٞمٙمهقن  ٤محتتٛمهؾ أن شمٙمهقن سوًمه :حتتٛمؾ اطمت ًملم !وم٠مقمٓمٞمتٜمل مخًلم وىمٚم٧م زم شمٕم٤مل سمٕمد ذًمؽ وظمذ اخلٛمًلم

ههذا  :ومٞم٘مهقل ؟ومٙمٞمػ ٟمٗمرق سمٞمهٜمٝم  ،سمٕمدومٞم  ىمروتؽ مخًلم شمرده٤م زم أ٤م ومٙم٠مين وحتتٛمؾ أن شمٙمقن ىمرًو  ٤م،طمراُمً 

ن اًمٕمؼمة ذم اًمٚمٗمظ حلؾ اإلؿمٙم٤مل قمٜمهد أومػمون  ،اًمٕم٘مد إن يم٤من سمٚمٗمظ اًمٍم  طمرام وإن يم٤من سمٚمٗمظ اًم٘مرض ضم٤مز

أٟمف يٜمٔمر ًمٚمٛم٘م٤مصد وهق اًمتقؾمع ذم ُم٘م٤مصد اًمٕم٘مقد  :اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،هذا هق ُمِمٝمقر اعمذه٥م ،اًمتِم٤مسمف ذم اًمٕم٘مقد

وًمهذًمؽ قمهغم  ،يمهؾ إؾمه٘م٤مط جيهقز ،٤م جيهقزٓمٚم٘مً ٤م وأن اًمّمٚمح ذم اإلؾم٘م٤مط ُمومػمون أن اًمٕم٘مد إول جيقز ُمٓمٚم٘مً 

 :اًمّمٚمح واإلؾم٘م٤مط سمٖمػم قم٤ٌمرات ىمه٤مًمقا سمٚمٗمظ٤م وجيقز قمٜمدهؿ اإلؾم٘م٤مط ُمٓمٚم٘مً قمجؾ ووع  :اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م جيقز

اًمروايه٦م اًمث٤مٟمٞمه٦م وهل ٕمدم اًمٗمرق ىمقل ًمٌٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمرأيؽ ذم ٙمالُمؽ اًمذي ىمٚمتف إسمراء: ومٕن ُمرده إمم أٟمف 
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طمهدمه٤م سمٕم٘مهديـ أن هذيـ اًمٕم٘مديـ أن هذا اًمتٕم٤مُمؾ ؿمهٌٞمف أأهنؿ يرون وء وم٢مهنؿ ومرىمقا وأُم٤م اًمٗم٘مٝم٤م ،ًمإلُم٤مم أمحد

 -٤مًمّمٞمٖم٦مسمحمرم وأظمر ُم٤ٌمح ومٞمٗمرىمقن سملم اعم٤ٌمح واعمحرم 

 ؟٤مًمٚم٘مٓم٦مسمتٕمريػ اًماًمتل ومٞمٝم٤م وأسمقاا٤م هؾ جيقز إزاًم٦م إوراق اًمتل شمٕمٚمؼ سم٤معم٤ًمضمد  :ي٘مقل ,

٤م ىمد يٙمقن ُمـ سم٤مب اًمقضمقب أٟمؽ شمزيهؾ ههذه ٞمٜمدب أطمٞم٤مٟمً ر وميٕمٜمل أيمثٓ جيقز وإٟم  شم١مضمر قمٚمٞمٝم٤م  :أٟم٤م أىمقل

، تًه٤مهؾ ومٞمهفأُم٤م إن يم٤مٟم٧م ذم اجلدار اًمهذي ذم اخله٤مرج وم٘مهد يُ  ،ٓ ؿمؽ أهن٤م إذا يم٤مٟم٧م داظمؾ اعمًجد ،إوراق

 -سملم اجلدار اًمداظمكم واخل٤مرضمل ي٘مقًمقن: ومرق واعمِم٤ميخ

 ؟ذم قم٘مد اجلٕم٤مًم٦م ٤ميمٞمػ يٙمقن اًمٕمٛمؾ همػم ُمٕمٚمقُمً  :ي٘مقل ,

 ،ٚمؽ أًمهػ ريه٤ملومهذا اعمريض وم٢مذا سمرء ٕم٤مًم٩م ُمرييض أن شم كقمٜمدي ُمريض وأريد : أىمقل ًمؽاًل ُمث ،واوح

متروهف ؿمهٝمر  وأٝمذا ُمـ اًمٕمٛمؾ أن متروف يهقم ومىمد يؼمأ سمٕمد يقم واطمد وىمد يؼمأ سمٕمد أؾمٌقع وىمد يؼمأ سمٕمد ؿمٝمر 

ف ٝمهوضم ،تٗمر ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مًم٦ماجلٝم٤مًم٦م هٜم٤م ٕن اًمٕم٘مد ضم٤مئز واًمٕم٘مقد اجل٤مئزة يٖماهمتٗمرت عم٤مذا ـمًٌٕم٤م  ،جمٝمقلوم٤مًمتٛمريض 

اًمٕم٘مهقد سمخهال  ر قمٚمٞمهؽ ًومهال ع أهيه٤م اًمٕم٤مُمهؾ ٚمهـمأظمنان أٟمف ضم٤مئز أٟمف إذا وصؾ ُمرطمٚم٦م أطم٧ًًم أٟمؽ 

ومت٠مظمهذه٤م تجهد اًمٜم٤مىمه٦م خترج ُمهـ اًمٌه٤مب ومىمد  ،ُمـ رد و٤مًمتل ومٚمف أًمػ ري٤مل ،رد اًمْم٤مًم٦مويم ،اًمالزُم٦م يم٤مإلضم٤مرة

إًمهػ  ،ؿمٝمقر طمتك دمده٤م وشمه٠مشمٞمٜمل ةقمنم اًمؼمّ ذم ومتٌم وىمد شم٠مظمذ ؾمٞم٤مرشمؽ  ،اومقرً وشم٘مقل ظمذ وشم٠مظمذ إًمػ 

 -إذا يمقن اًمٕمٛمؾ جمٝمقل واوح ،وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ خمتٚمػ ،هق هق

وم٢مذا ىمرأ اًمراىمل قمغم اعمريض ومل يؼمأ ومٝمؾ جيقز أن ي٠مظمهذ  ،اجلٕمؾ ُمٕمٚمؼ قمغم طمّمقل اًمٜمتٞمج٦م ذُ ظْم أَ  :ي٘مقل ,

 ؟اجلٕمؾ

 -ٟمف حيرم أظمذ إضمرة قمغم اًمرىمٞم٦مأيـ طمٙم٤مه اًمِمٞمخ شم٘مل اًمد ،ٙمل إمج٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿطُم  ،ٓ جيقز طمرام :ٟم٘مقل

 ؟هؾ جيقز ُمّم٤مومح٦م اًمِم٤مسم٦م ُمع إُمـ ُمـ اًمٗمتٜم٦م قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد ,

ّل صغّم اهلل قمٚمٞمف وؾمّٚمؿ  ،ٓ جيقز :ٟم٘مقلأفمـ وهمػمه أم ٓ:  ُمرومققًم٤م وطمًـ سمٕمهض أههؾ ٕٟمف روي قمـ اًمٜمٌَّ

 ،(1)شُمهـ أن أصه٤مومح اُمهرأة ٓ حتهؾُمـ طمديد أطم٥م إزم خمٞمط  يٕن يٖمرز ذم يد»إصح أٟمف ُمقىمق  اًمٕمٚمؿ و

وسمٜمه٤مًء قمهغم خيتٚمػ قمٜمد اًمٗمتٜم٦م يٙمقن أؿمد ُمـ همهػمه  صمؿٓ ؿمؽ أن اإل ،يده٤م وم٤معمرأة ٓ حيؾ ُمّم٤مومحتٝم٤م وٓ ُمّس 
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ههذا ٓ  ،ذم ُمقىمػ ُمٕملم يْمٓمر أن يّمه٤مومحي٘مع ظم٤مص٦م ذم دول ُمٕمٞمٜم٦م ىمد وذًمؽ وم٢من سمٕمض اإلظمقان ىمد يٙمقن 

ههق إصمهؿ وًمٙمٜمهف ًمهٞمس ًمؽ ومٜم٘مقل: أؾم٤ٌمب دمتٛمع واحل٤مضم٦م قمٜمد  ٟم  حتدثوإأٟم٧م ىمٚمٌؽ ُمٜمٙمر ًمف وؿمؽ أٟمف إصمؿ 

ومٝمهل  ،واإلٟم٤ًمن ٓ يًهٚمؿ ،وهذه ُمـ إُمقر اًمتل شمٙمٗمره٤م اًمّمٚمقاتاًمتل شمٙمقن سمٚمذة وىمّمد، ٙم٤ٌمئر اًمذٟمقب يم

 ُمـ اًمٗم٘مف ُمٕمرومه٦م درضمه٤مت إطمٙمه٤مموًمذًمؽ  ،اًمدرضم٤مت ختتٚمػٕن ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ىمد شمٙمقن ُمـ اًمّمٖم٤مئر 

ومٝمهق ذٟمه٥م ـمًٌٕم٤م  ،ُمٕمروم٦م درضم٤مت إطمٙم٤مماًمٗم٘مف  ليم  ًمًالم وؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م،يم  ىم٤مل اًمٕمّز سمـ قمٌد ا

 ًٓ  ُمهـ إٟمف أظمػ إصمهً   : وًمٙمـ رسم  قمٜمد فمرو  ُمٕمٞمٜم٦م ٓ شمًتٓمٞمع آٟمٗمٙم٤مك ُمٜمٝم٤م ُمع أُمـ اًمٗمتٜم٦م ٟم٘مقلوًمٞمس طمال

 وهذا ُمًٚمؿ-همػمه 

 -رء ويت٘مٜمفوـمقل اعمدة واًمٕمؼمة سم  يْمٌٓمف اعم ش---»أرضمق ُمٜمؽ ُمراقم٤مة يمثرة  :ي٘مقل ,

ًمٙمهـ  ،يمؾ سم٤مب يٙمقن ومٝمٛمهف ُمٜمٗمّمهاًل وهذه ـمري٘متل، ٕن ا ٤م واطمدً ٟمٜم٤م ٓ ٟم٠مظمذ إٓ سم٤مسمً أاعمٗمروض  ،صحٞمح

ؾمهٜمقات يٕمٜمهل أرسمٕمه٦م أو أرسمهع صمالصم٦م ؾمٜمقات أو واًمٕمٛمدة خمّمّملم أن ٟمٜمٝمٞمف ذم  ،ٟمحـ دروؾمٜم٤م طمقًمٞم٦م يمؾ ؾمٜم٦م

إن ا همهدً  ،ٟمٜمٝمهل اعمٕمه٤مُمالتشم٘مدير أٟمٜم٤م غم أىمؾ قميم٤مُمؾ، ٤م سم٤معمٕم٤مُمالت ُمتٕمٚم٘مً  اـمٌٕمقا ضمزءً صمالصم٦م أؾم٤مسمٞمع، واإلظمقان 

 -ظمر درسؿم٤مء اهلل آ

ًمٞم٧ًم ًمٖمهػمك، ظم٤مصٞم٦م ومٚمؽ يمقٟمؽ طميت وإن وم٤مت قمٚمٞمؽ رء  ،قمغم اًمٕمٛمقم ُمٞمزة اًمدرس أٟمؽ حتي

ًً سم ٟمّمػ اًمهدرس ذم ذهٜمهؽ إذا رضمٕم٧م ًمٚمدرس ُمًجاًل وهق أٟمؽ  ا خهال  اًمهذي يًهتٛمٕمف ومل يٙمهـ طمه٤م

وظمهذ  ،ُمرة واطمهدةاؾمتٛمٕمف ـ سمٙمثػم ممة أظمرى يٙمقن اٟمتٗم٤مقمف أيمثر اًمذي طمي اًمدرس صمؿ اؾمتٛمٕمف ُمراًمدرس، 

اعمرة اخل٤مُم٦ًم ُمهـ ذم صمؿ صم٤مًمث٦م صمؿ راسمٕم٦م دمد  صم٤مٟمٞم٦مىم٤مقمدة ذم طمٞم٤مشمؽ يمٚمٝم٤م أي يمت٤مب شم٘مرأه صمؿ شمرضمع إمم ىمراءشمف ُمرة 

ئ٘مهف ٓ ُمٗم٤مهٞمٛمف ودىم٤موضمدن يمالًُم٤م ُمـ ٓ أدري يمؿ ُمرة وأٟم٤م  ذطمتفهذا ذم يمت٤مب اًمٕمٛمدة  ،ٓ دمده ومٞمف اًمٗم٘مف ُم٤م

ن اًمِمهٞمخ إىمٚم٧م ًمٙمؿ ىمد و ،يٙمرردائً  اًمٕمٚمؿ ومٚمذًمؽ  وهق خمتٍم ٟم٤مهٞمؽ قمـ اعمٓمقٓت، ُمـ ىمٌؾ شمٙمـ واوح٦م

 كؾمهٜمإِ ؾمٜمقي سم٤مًمٗمتح وهق ُمـ اًمٜم٤مس ذم اؾمٛمف ومٞمًٛمقٟمف إَ أهمٚم٥م وهذا ُمـ اًمذيـ خيٓمئ اإِلؾمٜمقي قمٌد اًمرطمٞمؿ 

ٕمٌهد اًمهرطمٞمؿ وأظمٞمهف اًمّمٕمٞمد عم٤م شمرضمؿ ًم وم٘مد ذيمر إذومقي ذم اًمٓم٤مًمع اًمًٕمٞمد ذم ذيمر ٟمج٤ٌمءاًمّمٕمٞمد سمٚمدان أطمد 

ذيمهر ًمٞم٧ًم َأؾمٜمك، ُمِمٝمقر قمٜمد اًمٜم٤مس إؾَمٜمقي وإٟمه  ههق اإِلؾمهٜمقي، ؾمٜمك سمٙمن ارٛمز ٓ سمٗمتحٝم٤م إِ  ٤مىم٤مل: إهن

 اضمتٛمع قمٜمدي ُمـ اًمٙمت٥م ُمه٤م :ُمـ ُمٞمزاشمف أٟمف جيٛمع يمت٥م طمتك ي٘مقل ،اًمِمٞمخ وهق ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ رؿ ُمٞمزات
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ه وقمٜمهدي قمٜمهدًمهٞمس قمٜمدي ُمـ اًمٙمت٥م ُمه٤م  :ي٘مقل –ص٤مطم٥م اًمٕمزيز ؿم٤مومٕمل  اًمراومٕمل –مل جيتٛمع قمٜمد اًمراومٕمل 

ذيمر ههذا اًمرضمهؾ  ، وإم ي٘مقل: مل ي٘مػ قمٚمٞمف يم٤مُماًل ووىمٗم٧م قمٚمٞمف،ومل ي٘مػ قمٚمف وقمٜمدي يمذا مل ي٘مػ قمٚمٞمف يمذا

 أن يٛمر قمغم اًمٗم٘مف يمٚمف ُمهـ أوًمهف إمم ُمٜمتٝمه٤مه ذمذم اًمٗم٘مف درضمتف ىمٚم٧م ىم٤مل: إٟمف جي٥م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مٞمف ُمٝم  

 ًَّ وإُمهر  ،هذا ُمـ ضمٝمه٦م ،٤م أو إىمراء أو همػم ذًمؽ ٕن اًمٗم٘مف يٜمًكٜم٦م ُمرة واطمدة قمغم إىمؾ إُم٤م ىمراءة أو ؾم قمً اًم

ؾمهّ ه٤م اًميهوري ]يمت٤مسمهف[ سمهـ رؿمهد ذم ا٤م وإٟم  هق صٜمٕم٦م ؾمه ه٤م أن اًمٗم٘مف ًمٞمس طمٗمٔمً يم  ىمٚمٜم٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ اًمث٤مين 

ذم اعمٝمهر يٙمهقن ٤م ذم اعمٝمهر وٓ جيهقز أن قمقًو  صٜمٕم٦م وم٘مٝمٞم٦م وًمذًمؽ جيٞمزون أظمذ إضمرة قمٚمٞمٝم٤م وجيقز أن يٙمقن

يمٚمٛمه٦م »هل ىمٜم٤مقم٦م أم أهنؿ ُمهـ سمه٤مب أٓ أدري  ،قمقوف شمٕمٚمٞمؿ اًم٘مرآن وٓ شمٕمٚمٞمؿ احلدي٨م ًمٙمـ جيقز شمٕمٚمٞمؿ اًمٗم٘مف

ًمٙمته٤مب واًمًهٜم٦م ادون ُمٕمرومه٦م سمهواًمٗم٘مف وطمده ٓ يٜمٗمهع  ،شم٘مرأهشمٙمرره وٓسمد أن ، اًم٘مّمد أن اًمٗم٘مف شهمػم واوح٦م

ٕن يمهؾ اًمٕمٚمهقم رأي ارُمل سمف قمرض احل٤مئط، وًمذًمؽ اًمٗم٘مف حيت٤مج إمم شمٕم٥م، هذا وم٘مف سمال يمت٤مب وؾمٜم٦م  ،ٓؿمؽ

اًمٗم٘مهف إيمهؼم عم٤م روى قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمت٤مسمف ؾم ه وًمذًمؽ أسمق ُمٓمٞمع  ٤مل وم٘مٝمً ٛمر شمّم٥م ذم هذا اًمٕمٚمؿ طمتك اعمٕمت٘مد ؾُم 

وهٜمه٤مك  ،وم٘مف طم٘مٞم٘م٦م ٤م هقوم٢مٟمف ؾمٛمك قمٚمؿ آقمت٘م٤مد وم٘مٝمً رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهذا ُمـ وم٘مٝمف  ,اؾم ن  –أو اًمٗم٘مف اًمٙمٌػم 

أن ىمّمهدي اًمٙمٚمٞمه٦م، اًم٘مقاقمهد اًمتهل ههل يمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ شمِمؽمك سملم اًمٜمققملم ٓ ُمـ اًمٗمروع وٓ ُمـ إصقل 

وم٘مد  ،٤م ًمّمٌف أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٛمـ حيٌقنٓ شمٔمـ أن اًمٕمٚمؿ ي٠مي ُمرة واطمدة وًمق يم٤من اًمٕمٚمؿ يّم٥م صًٌ واًمتٙمرار ُمٝمؿ 

وأؿمهٝمرمه٤م  ,مه٤م شمٚمٛمٞمذان ويمالمهه٤م اًمرسمٞمهع سمهلم ؾمهٚمٞم ن و –ضم٤مء قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ًمٚمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞم ن اعمرادي 

أمتٜمهك  ,جيٕمؾ يمه٤مًم٘مٛمع  –٤م إين ٕطمٌؽ وًم٘مد وددت أن أص٥م اًمٕمٚمؿ ومٞمؽ صًٌ سمـ ؾمٚمٞم ن: ىم٤مل اًمرسمٞمع  ،اعمرادي

ٖمهػمه ُمهـ أصهح٤مب يم٘مهدرة يممل يٙمهـ طمرصهف ُمع سمـ ؾمٚمٞم ن رمحف اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمـ يٌدو أن اًمرسمٞمع  ،هذا اًمٌمء

 ٟمه٤مىماًل وًمذًمؽ يم٤من  ،ًمِم٤مومٕملًمٙمت٥م اوم٢مٟمف جيٛمع ٢مٟمف ًمٞمس ًمف اضمتٝم٤مدات، ًمٞمس ًمف شمٕمريػ، ومهذا ُمٕمٚمقم  ،اًمِم٤مومٕمل

طمهد أيمه٤من و ،اًمهرزق ُمقاهه٥مأن وم٤معم٘مّمقد ُمـ هذا  ،وهذه رب طم٤مُمؾ وم٘مف إمم ُمـ هق أوم٘مف ُمٜمفاإلُم٤مم، ًمٙمت٥م 

ْزِق ﴿ :ُمِم٤مخيٜم٤م ي٘مقل َؾ سَمْٕمَْمُٙمْؿ قَمغَم سَمْٕمٍض ذِم اًمرر ٤م اصمٜم٤من حييان درؾًمه ،اًمٕمٚمؿ وُمـ أقمٔمؿ اًمرزق (1)﴾َواهللَُّ وَمْمَّ

٤م واطمدا يٙمقن ٕطمدمه٤م ُمه٤م ٓ ي٘مرآن يمت٤مسمً  :أطمدمه٤م يٕمل ُم٤م ٓ يٕمٞمف اًمث٤مين :ا أطمدمه٤م يٗمٝمؿ ُم٤م ٓ يٗمٝمؿ اًمث٤مينواطمدً 

ر ذم اجل٤مُمٕمه٦م ثهدراؾمه٦م أيميهدرس إن اطمدمه٤م ىمهد سمؾ ٤م ذم ؾمٜم٦م واطمدة وىمد يتخرضم٤من ُمٕمً  ، يدرؾم٤منيٙمقن ًمٚمث٤مين

                                                 

 -71اًمٜمحؾ:  (1)
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وأُم٤م اًمتقومٞمؼ واإلظمالص هذا ذم اًم٘مٚم٥م ُمهع اهلل  ،واًمث٤مين يٙمقن أقمغم ذم اًمٕمٚمؿقمغم دراؾمتف إومم ي٘مػ واًمث٤مين 

 -إي٤مه وأدُمف وضمّؾ  اًمٕمٚمؿ رزق وم٤مؾم٠مل اهلل قمزّ  قمّز وضمّؾ، وم٘مّمدي أن

احلٙمهؿ  ومه  ،٤م٤م وُمـ ضمٝم٦م اًمقىم٧م أطمٞم٤مًٟمهأطمٞم٤مٟمً أداء قمٛمٚمف ُمـ ضمٝم٦م إداء ُمـ حيّمؾ ُمٜمف شم٘مّمػم ذم  :ي٘مقل ,

 ؟ وومرط ذم سمٕمض اًمٕمٛمؾ٤مل ٕٟمف أدى وىمٍّم ُمـ ضمٝم٦م اؾمتج٤مسم٦م دقم٤مئف ذم هذه احل

 ٟمٗمًف ًمقاُم٦م- اعم١مُمـ دائً  ُم٤مدام طمريًّم٤م و ،ن ؿم٤مء اهللإًمٙمـ ٟمرضمق ًمف  ،اهلل أقمٚمؿ

سمٕمهض اعمهقاد ًمنمهاء ذم حمالت ُمٕمٞمٜمه٦م ٛمٜمح سمٓم٤مىم٤مت ُمِمحقٟم٦م سمٛمٌٚمغ ُم٤مزم يٍم  ٕمض اًمٜم٤مس يُ سم :ي٘مقل ,

 ؟٤ملاعمىمؾ مم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٠مهؾ جيقز ٔظمذه٤م سمٞمٕمٝم٤م سم :تٛمقيٜمٞم٦م وهمػمه٤ماًم

 لمٕهؾ اًمٕمٚمهؿ ىمهقًمو ،اإلُم٤مم ُم٤مًمؽوشمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّمٙمقك اًمتل شمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ًم٦م ٠مهذه ؿمٌٞمٝم٦م سمٛمً

اًمٙمالم قمغم هذه اجلزئٞم٦م واعمٕم٤مسون أـم٤مًمقا  ،اعمِمٝمقروٟم٘مؾ قمـ قمٓم٤مء، ومٞمٝم٤م اًمٙمالم أول ُم٤م شمٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م ُم٤مًمؽ و

إُم٤م أن شمٌٞمع وم٠مٟم٧م  ،ىمٞمٛم٦مقز ٕهن٤م ُم٤مل وًمٞم٧ًم جيىم٤مقمدة اعمذه٥م أٟمف ٓ واًم٥ًٌم أهن٤م ُم٤مل،  ،وإىمرب أٟمف ٓ جيقز

 ًٓ ًٓ وممل شمث٧ٌم سمٕمد أهن٤م سمْم٤مئع ، أٟم٧م ٤م أو شمٌٞمع قمٞمٜمً ُم٤م ىمه٤مل ُم٤مًمهؽ أهنه٤م يٌه٤مح اًمتهل اًمّمٙمقك  ،ال جيقزوم  زاًم٧م ُم٤م

اًمذيـ شمقؾمٕمقا ذم إسم٤مطمتٝم٤م أسم٤مطمقا أن سمٞمهع  ٤م،ومٞمف مخًقن ص٤مقمً  :ي٘مقل ٤ميٕمٓمٞمؽ صٙمً  ،سمٞمٕمٝم٤م هل صٙمقك اًمٓمٕم٤مم

تقؾمهٕمقا ذم ههذا : وم٤م إؾمهالُمٞم٦مؾمٜمدات رسمقيه٦م ضمٕمٚمقهه٤م صهٙمقيمً ا يتٙمٚمٛمقن ومٌدل أن يًٛمقهن٤م سمدأواًمًٜمدات و

 ٓ دمقز-هذه وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م أن ىمرب وإ ،اًم٤ٌمب

 ؟ؿمٌف سم٤مًمرسم٤مومٞمٝم٤م يمٞمػ شمٙمقن ذم ُم٠ًمًم٦م وع وشمٕمجؾ  :ي٘مقل ,

٦م ٓمٞمٓمورسم٤م احل ٠ماًمٜمًرسم٤م اًمٗمْمؾ ورسم٤م  :ٚمرسم٤م أن وم٘مٝم٤مء اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمًٛمقا أٟمقاع اًمرسم٤م إمم أرسمٕم٦مًم٤م يمقٟمف ؿمٌٝمً وضمف 

 :اًمرسمه٤م ،٤م قمٙمزهومٝمق رسًمه ،إن وع وشمٕمجؾ رسم٤م :ىم٤مًمقا ،٦م هق اًمذي ؾمٛمقه وع وشمٕمجؾٓمٞمٓمورسم٤م احل طيٕمٜمل احل

 :اًمٕم٘مد إمم ؿمٝمريـ سمًهتلم ،اًمٕمٙمس ٓ ،اًمِمٝمر اًم٘م٤مدم إن مل شمدومع وم٢مهن٤م ؾمتٙمقن ؾمتلموأقمٓمٞمتؽ مخًلم إمم ؿمٝمر 

وٟمحـ ىمٚمٜم٤م هٜم٤مك صقرة جمٛمع قمٚمٞمٝمه٤م ومٚمٜمٜمهزل  شوح٦ميمٚمٛم٦م همػم وا»ذم اًمِمٝمر إول ؾمتٙمقن مخًلم هذه ُمٕمٜمك 

واًمٔمه٤مهر أهنه٤م قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م رسم٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمنموـم٦م واًمّمقرشملم اًمٚمتلم ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ومٝمل اًمتل ومٞمٝم٤م ظمهال ، 

 -قمٙمز اًمرسم٤م :هل ؿمٌٞمف سم٤مًمرسم٤م ًمٙمـ ىمد يٙمقن ًمٗمٔمف ،ود اًمرسم٤م

 -اًم٘مرضسمٞمع وًمٞمس ويم٤من اًمديـ ؾمٌٌف ٤م ي٘مقل ًمق ووح٧م صقرة آٟمتٗم٤مع سم٤معمرهقن إذا أذن اًمراهـ جم٤مٟمً  ,
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٤م وههذا وصقرهت٤م أن يٙمقن اًمِمخص ىمد سم٤مع ٔظمر ؿمهٞمةً  :ىم٤مًمقااًمٗم٘مٝم٤مء هذه اعم٠ًمًم٦م ذيمره٤م سمٕمض اعمت٠مظمريـ 

٤م وم٤مٕصؾ ومٞمف أٟمف شمؼمع وًمٞمس ومٞمف ٤م ومٝمق رسمً ٕن اًم٘مرض يمؾ ىمرض ضمر ٟمٗمٕمً  ،اًمديـ ؾمٌٌف سمٞمع ًمٞمس سم٥ًٌم اًم٘مرض

اعمٌٚمغ قمنمة آٓ  ري٤مل  ًة٤مل ؿمٞمٜم٤م أٟم٧م سمٕمتسم٤مع ؿمخص ٔظمر ؿمٞمةً  إذا :أٟم٧م إذا سمٕم٧م ًمِمخص آظمر :ومٞم٘مقل :رسمح

ؾمهق  أريمه٥م ؾمهٞم٤مرشمؽ اًمِمهٝمر ههذا إمم  :قمٜمد اًمتٕم٤مىمد ىمٚم٧م زم رهٜم٤ًم وم٘مٚم٧م: ؾمٞم٤مري، ٟمحـ أقمٓمٜمل  :وىمٚم٧م زم

أُمه٤م  ،إن اًمهثٛمـ ههق قمنمهة آٓ  ريه٤مل زائهد ُمٜمٗمٕمه٦م اًمًهٞم٤مرةىمٚم٧م: ومٙم٠مٟمف ذم احل٘مٞم٘م٦م  ،طملم اًمًداد سمٕمد ؿمٝمر

اًمٗم٘مٝم٤مء عم٤م ذيمهروا وًمذًمؽ ٘م٤مئؼ اًمٕم٘مقد طمهٜم٤م اقمتؼمٟم٤م ُمـ ٓ جيقز أظمذ اعمٜمٗمٕم٦م ومٞمف، ف أٟمف شمؼمع اًم٘مرض وم٤مٕصؾ ومٞم

 -اًمثٛمـ ُمريم٥م ُمـ أُمريـومٙم٠مٟم  ٘م٤مئؼ اًمٕم٘مد ٟمٔمروا حلعم٠ًمًم٦م اهذه 

يمؾ يقم شم٠مشمٞمٜمل سمٛمٞمٚمغ ُمٕمهلم  :٤م يٕمٓمٞمف ؾمٞم٤مرة ومٞمٕمٛمؾ ا٤م أضمرة وي٘مقل ًمفهؾ جيقز أن ي١مضمر ؿمخًّم  :ي٘مقل ,

 ؟وُم٤م زاد ومٝمق ًمؽ

ي٠مي  ، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مسذه ذم احل٘مٞم٘م٦م إضم٤مرة وًمٞم٧ًم ذيم٦م ومٞمجقز سمنمط اًمؽمايض ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اإلضم٤ٌمره

وؾمهٞمؽمشم٥م  ،إضم٤مرة، ؾمآظمذ ؾمٞم٤مرشمؽ ويٙمقن قم٘مد ٟمٕمؿ ٤مإذا يم٤من راوٞمً  ،ال جيقزسمٙمذا ومأضمؼمك  :ِمخص وي٘مقلسم

 اًمتل ؾمتٛمر ُمٕمٜم٤م إن ؿم٤مء اهلل ذم اًمدرس اًم٘م٤مدم-آصم٤مر قم٘مد اإلضم٤مرة قمٚمٞمف مجٞمع 

 ؟هؾ اًمٕمٛمؾ ذم ؾمٞم٤مرة إضمرة يٕمتؼم قم٘مد إضم٤مرة أو قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م :لي٘مق ,

يمٜمه٧م شم٘مّمهد إذا  ،ىم٤مئد اًمًهٞم٤مرة أم ُمًهت٠مضمر اًمًهٞم٤مرةأٟم٧م شم٘مّمد  –وٓ يتّمقر اجلٕم٤مًم٦م  –هق قم٘مد إضم٤مرة 

اظمتٚمهػ ومٞمٝمه٤م  ؟قمٜمدٟم٤م هٜم٤م صقر شمٙمٚمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء هؾ ههق إضمه٤مرة أم ضمٕم٤مًمه٦م ،ٞمٙمقن قم٘مد إضم٤مرةومُمًت٠مضمر اًمًٞم٤مرة 

اٟم٘مؾ اًمٌْمه٤مقم٦م ُمهـ ُمقوهع يمهذا إمم ىم٤مًمقا: ُمـ ىم٤مل ًمف:  –يمٝمذه اعم٠ًمًم٦م  –يم٤مًمٜم٘مؾ  :ىم٤مًمقا ؟٦مأهل إضم٤مرة أم ضمٕم٤مًم

إٟمهف  :وم٘مٞمهؾ ،ومٞمف روايت٤من قمٜمد احلٜم٤مسمٚم٦م وىمقٓن قمٜمد اًمِم٤مومٕمٞم٦م ؟ُمقوع يمذا ومٝمؾ هذا اًمٕم٘مد قم٘مد ضمٕم٤مًم٦م أم إضم٤مرة

ذم ٜمرضمهع ًمٚمّمهٞمٖم٦م وماًمّمهٞمٖم٦م قمهغم  ٜمًتٓمٞمع أن ٟمٗمرق سمٞمٜمٝم  سمٜمه٤مءً وم ،٤مإٟمف ضمٕم٤مًم٦م ًمِمٌٝمف سم٤مًمٕم٘مديـ ُمٕمً  :إضم٤مرة وىمٞمؾ

 اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم -

 -٤م حمٛمداهلل قمغم ٟمٌٞمٜمّ  واًمًداد وصغّم  أؾم٠مل اهلل ًمٚمجٛمٞمع اًمتقومٞمؼ


